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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) 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 ,600392 ناتسبرع600, 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
(( 195195))
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( یهگآ دادعت 26  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 14  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 57  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 91

( یهگآ دادعت 18  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 91

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 105

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 114

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126
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( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

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

( یهگآ دادعت 8  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

( 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  • 135

( یهگآ دادعت 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

( یهگآ دادعت 10  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

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

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

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

( یهگآ دادعت 28  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 158

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 163

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 164

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 165

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 167

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 181
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 181

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 181

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 183

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 184

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 184

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 184
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329555 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا رد  جردنم  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  ار  دوخزاین  دروم  سوریو "  یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ  دراد "  رظن  رد  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  هیهت  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  تاررقم  ساسا  رب  یا و  ¬ هلحرم کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم ،

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  رازفا -  مرن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شخب ضایف  مایخ خ  خ   ، 1114678111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  موس  یمومع  ناوخارف  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40-20-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 14:00  ات  رثکادح   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/09

تکلمم  :: عبنم زورعبنم تعاس 13:00  ات  رثکادح   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/24 هبنشراهچ

6331050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب توعد  تهج  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  یفیک  یبایزرا  هب  تبسن  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  هدام 12  دنب ج  ییارجا  همان  نآ  ربانب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد تکرش  یارب  دنفظوم  نارگ  هصقانم  .دیامن  مادقا  ریز  حرش  هب   www.setadiran.ir یناشن هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم 
یبایزرا ناوخارف  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنیامن  مادقا  یکینورتکلا  ءاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  هب  تبسن  هصقانم 

.ددرگ یم  ماجنا  روبزم  تیاس  قیرط  زا  هدنرب  باختنا  ات  یفیک 
شزومآ  الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  تامدخ  هصقانم : عوضوم  رصتخم  حرش 

.دشابیم نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  ماجنا  لحم  هدوب و  هام  ( 12  ) هدزاود  ) دادرارق تدم  دادرارق  ماجنا  لحم  تدم و 

تدم یارب  هدوب و  رابتعا  هام  هس  یاراد  تسیابیم  اه  همانتنامض  هک  دشاب  یم  لایر  ( 1,900.000.000  ) غلبم راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دیدمت  لباق  زین  هام  هس 

همانیهاوگ هداد و   " هکبش روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا   " لدابت دیلوت و  یاضف  تینما  هنیمز  رد  ود 2  هبتر  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  هئارا 
هئارا اب  تینما  تایلمع  زکرم  رارقتسا  هزوح  رد  هدیسر  مامتا  هب  هژورپ  ود  لقادح  ندوباراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دیئات 

.دشابیم یمازلا  همان  تیاضر 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

48/1401/135 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دنمرنه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق 3143 هیلک  دودحمان  ضیوعت  نیمأت و  اب  نکسم  کناب  یرادهگن ،  سیورس ،  ینابیتشپ ،  دودحمان  تامدخ  ماجنا  هنالاس  ود  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزیمور رامش  سانکسا  هاگتسد  هداتسیا و 140  رامش  سانکسا  هاگتسد 

قاروا عیدوت  ای  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.280.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکراشم

کالپ زیورپ  یداه  یقرش  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا ، هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ ،)  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،  یناشن  هب  نکسم  کناب  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
تاصقانم تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک  هناخریبد  مود ،  هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس   8

75358225 - 26205738 :: نفلت :: 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

شزومآ شزومآ وو   الاک   الاک نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

تاعطق  31433143 تاعطق هیلک   هیلک دودحمان   دودحمان ضیوعت   ضیوعت وو   نیمأت   نیمأت اباب   یرادهگن ،  ،  یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ دودحمان   دودحمان تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا هنالاس   هنالاس ودود   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یزیمور یزیمور رامش   رامش سانکسا   سانکسا هاگتسد   هاگتسد   140140 وو   هداتسیا   هداتسیا رامش   رامش سانکسا   سانکسا هاگتسد   هاگتسد

33

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

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

زا 185 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/salcf95u663nd?user=37505&ntc=6331050
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331050?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pcb4lhke54waw?user=37505&ntc=6331088
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331088?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمدرم یاه  تکراشم  یراذگ و  هیامرس  یداصتقا ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یرادرهش 

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

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

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

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

6331297 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تیلب  یاه  هناماس  تازیهجت و  یناسرزور  هب  هژورپ  راذگ  هیامرس  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش دهشم  یرادرهش  ینارسوبوتا  نامزاس  کینورتکلا  تیلب  یاههناماس  تازیهجت و  یناسرزور  هب  هژورپ  راذگ  هیامرس  ییاسانش  ددجم  یمومع  ناوخارف 

ییاسانش و هب  تبسن  یصوصخ  شخب  تکراشم  اب  یرهش  تازیهجت  تامدخ و  یزاس  دنمشوه  روظنم  هب  دنمشوه و  رهش  ققحت  یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  دهشم 
...نارسوبوتا نامزاس  کینورتکلا  تیلب  یاههناماس  تازیهجت و  یناسرزور  هب  صوصخ  رد  دنمناوت  یقوقح  صاخشا  باختنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدایپ6329303 دیرخ و  ینتب - هیاپ  عاونا  دیرخ  بویعم -  هتخوس و  یاهروتامروفسنارت  یلک  لاهروا 
هکبش نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا کینورتکلا تیلب   تیلب یاه   یاه هناماس   هناماس وو   تازیهجت   تازیهجت یناسرزور   یناسرزور هبهب   هژورپ   هژورپ راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 44
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مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 1401/74 و 1401/82/75 یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/2   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329303 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بویعم  هتخوس و  یاهروتامروفسنارت  یلک  لاهروا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ینتب  هیاپ  عاونا  دیرخ  - 

هکبش نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  دیرخ و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001292000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:30عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329333 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم  هلت  متسیس  هارمه  هب  ناربنع  دس  ( online) طخرب تیفیک  شیاپ  هاگتسیا  یزادنا  هار  زیهجت و  بصن ،  لمح ،  دیرخ ، )  ) هیه یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرتم هلت  متسیس  هارمه  هب  ناربنع  دس  ( online) طخرب تیفیک  شیاپ  هاگتسیا  یزادنا  هار  زیهجت و  بصن ،  لمح ،  دیرخ ، )  ) هیه تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

11:00 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبردا  ، 5619667691 یتسپ :  دک  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساموتا نویساموتا اداکسا   اداکسا رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیرخ   دیرخ ینتب - - ینتب هیاپ   هیاپ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ بویعم -  -  بویعم وو   هتخوس   هتخوس یاهروتامروفسنارت   یاهروتامروفسنارت یلک   یلک لاهروا   لاهروا ناونع : : ناونع
هکبش هکبش

55

دسدس ( ( onlineonline )) طخرب طخرب تیفیک   تیفیک شیاپ   شیاپ هاگتسیا   هاگتسیا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت بصن ،  ،  بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ، ) ، ) دیرخ  ) ) هیه هیه یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یرتم یرتم هلت   هلت متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   ناربنع   ناربنع
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001494000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ATC Onboard متسیس یکدی  هعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329486 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیس رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یناشن  شتآ  ینمیا  هیدات  ذخا  یاه  قابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ئافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و   ، مالقا هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناساول  رقاب  دمحم 

نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیهش ناتسرامیب  یناشن  شتآ  ینمیا  هیدات  ذخا  یاه  قابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ئافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و   ، مالقا هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یناساول رقاب  دمحم  دیس  رتکد 

لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  لیاف  کی  رد  تکاپ ب   - دشاب یلاتیجید  یاضما  رهم و  یاراد  تاکاپ  هیلک   - ددرگ ناتسرامیب  هناخریبد  لیوحت  فلا  تکاپ  کیزیف  نیمضت :  تاحیضوت 

ییاضر 09102742793  سدنهم  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  -
16:00 تعاس : 1403/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسرامیب ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  هارگرزب  سراپنارهت  نارهت   ، 1746963514 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یناساول رتکد  دیهش 

:: 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

ATC OnboardATC Onboard  متسیس متسیس یکدی   یکدی هعطق   هعطق دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

اهاه قابطنا   قابطنا مدع   مدع عفر   عفر وو   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن  ، ، مالقا مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 185 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329556 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

دیامن  هیهت  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا 
روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   13,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شخب ضایف  مایخ خ  خ   ، 1114678111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003582000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:30عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331137 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 IT هزوح رد  تاعطق  تازیهجت و  تامدخ ،  نیمات  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 IT هزوح رد  تاعطق  تازیهجت و  تامدخ ،  نیمات  دادرارق  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
45,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:30 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب  راولب  نایزاغ  یلزناردنب   ، 4315695665 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرازفا ،  ،  یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 99

ITIT هزوح   هزوح ردرد   تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت تامدخ ،  ،  تامدخ نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 185 ھحفص 10 
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ناهفصا هقطنم  ورتم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی طخ  تاعالطا  یروانف  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ  یسدنهم  ینف  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 578  34358050 :: نفلت :: http://metroisfahan.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

شزومآ6331050 الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/12/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328910 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار   2001094325000146 یمتسیس )  ) هرامش هب  ناهفصا » یرادرهش  هقطنم 1  رد  دنمشوه   QR یواح یبآ  یاهکالپ  بصن  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

لایر نیمضت 1/600/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا   :: سردآ سردآ

7-03136617325 :: نفلت ::نفلت 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

کیکی طخطخ   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ یسدنهم   یسدنهم ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

دنمشوه دنمشوه   QRQR یواح   یواح یبآ   یبآ یاهکالپ   یاهکالپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع 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 185 ھحفص 11 
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درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005750000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329356 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  مئالع  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  درگتشه  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت مئالع  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

درگتشه دیدجرهش  یرادرهش   - 1 زاف درگتشه -  دیدجرهش   ، 3361817488 یتسپ :  دک  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000404 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330953 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیمکت  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیمکت  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
126,331,291,684 یلام :  دروآرب 

لایر   6,316,564,584 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم لیمکت   لیمکت یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 185 ھحفص 12 
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دهشم یرادرهش   :: 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

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

6331093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  رد  یرارطضا  قرب  نیمات  نز و  کمشچ  یهدنامرف و  غارچ  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/573/000/000 دروارب : 

:: 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

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

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

1401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم زورعبنم تعاس 8:30   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331145 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  قرش  بونج  بونج و  نز  کمشچ  غارچ  تاریمعت  یرون و  یاه  جرب  هارمهب  یاه  لنوت  هار و  ییانشور  متسیس  یکیزیف  تظافح  یرادهگن و  - 1

نارهت  ناتسا  برغ  نز  کمشچ  غارچ  تاریمعت  یرون و  یاه  جرب  هارمهب  لنوت  هار و  ییانشور  متسیس  یکیزیف  تظافح  یرادهگن و  - 2
نارهت  ناتسا  زکرم  هزوح  هدید  بیسآ  یاه  لیرد  راک  تمرم  ریمعت و  - 3

کی  نارهت  ناتسا  قرش  هزوح  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  - 4
یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب نیمات   نیمات وو   نزنز   کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1515

غارچ غارچ تاریمعت   تاریمعت وو   یرون   یرون یاه   یاه جرب   جرب هارمهب   هارمهب لنوت   لنوت وو   هار   هار ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح وو   یرادهگن   یرادهگن - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   44 ناونع : : ناونع
هدید هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت نزنز -  -  کمشچ   کمشچ
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ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001094939000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331236 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارسوبوتا  یرهش  نورد  یمومع  لقن  لمح و  دنمشوه  هناماس  یرازفا  تخس  یازجا  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر 7  - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 5  - main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 2

هبتر 5 یبناج -  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ - - 3
هبتر 5 تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ - - 4

هبتر 5 ینابیتشپ -  تامدخ  - کیتامروفنا ناراکنامیپ - - 5
هبتر 7  تامدخ - ناراکنامیپ - - 6
14,441,756,000 یلام :  دروآرب 

لایر   722,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

15:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  نامتخاس  ، 1 ملعم شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق 05131296708 سانشراک   - 05131296760 ینف : لوئسم 

:: 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

نورد نورد یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یرازفا   یرازفا تخس   تخس یازجا   یازجا هیلک   هیلک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ینارسوبوتا ینارسوبوتا یرهش   یرهش
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094734000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدنیآ داصتقا   :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331242 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روهار سیلپ  هیدات  تفایرد  ریوصت و  شزادرپ  یانبم  رب  ددبما  زمرق  غارچ  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  دادعت 8  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 4.000.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

یزکرم یرادرهش  هیمطاف  نادیم  رهش  نیهاش  هاگتسد  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

03145225200 :: 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

دورخرس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

11 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/06هرامش زا   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331251 :: هرازه هرازه تعاس 12/30دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رادار ریوصت و  تعرس  تبث  هناماس  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 5000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 1818

رادار رادار وو   ریوصت   ریوصت تعرس   تعرس تبث   تبث هناماس   هناماس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001091314000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331257 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت و تراظن  یاه  هناماس   ) یریوصت شیاپ  موس  زاف  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  یزادنا ، هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، الاک و  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ  ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  کزیرهک  رهش  یرون  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  کزیرهک  رهش  حطس  دنمشوه ) ناوخکالپ 

نارهت  ناتسا  کزیرهک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یریوصت تراظن  یاه  هناماس   ) یریوصت شیاپ  موس  زاف  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  یزادنا ، هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، الاک و  دیرخ  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

، تازیهجت الاک و  لماک  تسیل   ) تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  کزیرهک  رهش  یرون  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  کزیرهک  رهش  حطس  دنمشوه ) ناوخکالپ  و 
.دشاب ) یم  هصقانم  دانسا  تسویپ 
120,044,650,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,002,232,500 نیمضت :  غلبم 

خروم هبنش  زور  تعاس 14:30  ات  رثکادح  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  یدقن  زیراو  شیف  ای  همانتنامض  لصا  یواح  فلا  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  لیوحت  دیسر  ذخا  لابق  رد  یرادرهش  هناخریبد  دحاو  هب   1401/12/20

14:45 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  یتشهب - دیهش  راولب  کزیرهک - رهش  مق - نارهت  میدق  هداج  یر - ناتسرهش   ، 1816118759 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کزیرهک یرادرهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ موس   موس زاف   زاف یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ، ، بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت وو   الاک   الاک دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 185 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gqcua7gwkaqrs?user=37505&ntc=6331257
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331257?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

2001003702000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329406 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,670,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هناماس6331236 یرازفا  تخس  یازجا  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ینارسوبوتا یرهش  نورد  یمومع  لقن  لمح و  دنمشوه 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شزادرپ6331242 یانبم  رب  ددبما  زمرق  غارچ  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  دادعت 8  بصن  دیرخ و 
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

رادار6331251 ریوصت و  تعرس  تبث  هناماس  تایلمع  هحفص 11)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش6331257 حطس  یریوصت  شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ،  الاک و  دیرخ  هحفص 11)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FN-TRAN-SFP+SR لدم  SFP هاگتسد  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000135 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

نیسای تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   SFP RJ45 GLC-T لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

.ددرگیم فذح  مالعتسا  دنیارف  زا  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: 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

6329024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ( تنرتنیا یاراد  یاهرورسو  تنرتنیا  هب   ECE یسرتسد مدع   ) ECEرورس و لیم  رارقتساو  یدنبرکیپ  ، بصن دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدج هب  یلبق  یاهلیمیا  لاقتناو  هلاسکی  ناگیار  ینابیتشپ 

1101001005000023 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

داهنشیپ هب  هئارا  مدع  تروص  رد  دشاب و  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  قباطم  تادنتسم  روتکاف و  شیپ  هئارا  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هئارا 

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FN-TRAN-SFP+SRFN-TRAN-SFP+SR لدم   لدم   SFPSFP  هاگتسد هاگتسد   66 ناونع : : ناونع 2222

(( تنرتنیا تنرتنیا یاراد   یاراد یاهرورسو   یاهرورسو تنرتنیا   تنرتنیا هبهب     ECEECE  یسرتسد یسرتسد مدع   مدع  ) ) ECEECEوو رورس   رورس لیم   لیم رارقتساو   رارقتساو یدنبرکیپ   یدنبرکیپ ،، بصن بصن دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  دادعت  تاصخشم و  ) هکبش چیئوس  هتفرشیپ  یدنب  هرکیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000237 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 292 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل (( دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم )) هکبش هکبش چیئوس   چیئوس هتفرشیپ   هتفرشیپ یدنب   یدنب هرکیپ   هرکیپ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیماظن تفن  رابنا  نزاخم   LGTG یاه متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  یراپس  یراپس  نامیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000207 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هدش و  ءاضما  رهم و  راکنامیپ و  طسوت  تسویپ ,  امرفراک  تادنتسم  هیلک  یداهنشیپ و  خرن  زیلانآ  انمض.تسویپ  مالعتسا  دانسا  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ خرن  داهنشیپ 

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6329635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"Power BI اب راگزاس  بو  تحت  هداد  تیریدم  مرفتلپ  دیرخ  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  یزاس ، هدایپ  یزاس ، هژیو  نیمات ،  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000502 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق نتم  1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162375-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا نزاخم   نزاخم   LGTGLGTG یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن یراپس   یراپس یراپس   یراپس نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 2525

""Power BIPower BI اباب   راگزاس   راگزاس بوبو   تحت   تحت هداد   هداد تیریدم   تیریدم مرفتلپ   مرفتلپ دیرخ   دیرخ رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ یزاس ، ، یزاس هژیو   هژیو نیمات ، ، نیمات "" ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   WIN- GRAF رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000365 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم   WIN- GRAF رازفا مرن  - 

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

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

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  (APK GATE UTM AG430  ) یموب تادیدهت  متسیس  هلاسکی  ینابیتشپو  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001257 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WIN-  GRAFWIN-  GRAF  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2727

(( APK APK GATE GATE UTM UTM AG430AG430  ) ) یموب یموب تادیدهت   تادیدهت متسیس   متسیس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپو   ینابیتشپو بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

6329847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیندراه هکبش و  یریذپ  ذوفن  نومزآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000178 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.قرب قاتا  )و  رورس قاتا   ) هداد زکرم  یزاس  رادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000071 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک.ددرگ  یهد  تمیق  یتسویپ  کرادم  قبط  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243020-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیندراه گنیندراه وو   هکبش   هکبش یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ ناونع : : ناونع 2929

.قرب .قرب قاتا   قاتا وو   (( رورس رورس قاتا   قاتا  ) ) هداد هداد زکرم   زکرم یزاس   یزاس رادناتسا   رادناتسا ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

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

6329952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یزاسدنمناوت  سیدرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001650 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  یزاسدنمناوت  سیدرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دم تسویپ  ینف  تاصخشم  اب   LIS رورس اب  یهاگشیامزآ  تازیهجت   Wifi میس یب  لوژام ) ) طبار .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  رظن 

1101050213000048 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

 LIS هناماس هاگشیامزآ و  یاههاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار دروآ  هر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون   RR.LIS.w.Linkbox

هتسب 5 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

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

.دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب   LIS رورس اب  یهاگشیامزآ  تازیهجت  میس  یب  لوژام ) ) طبار .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسدنمناوت یزاسدنمناوت سیدرپ   سیدرپ ناونع : : ناونع 3131

LISLIS رورس   رورس اباب   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   WifiWifi میس   میس یبیب   لوژام ) ) لوژام )) طبار طبار ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ ینف  تاصخشم  قباطم  پراو  سیآ  رورس  لیمیا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000250 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  سسرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  تکاپ  هکبش  عون   IceWarp رورس لیمیا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایناریا سسرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مان دوجو  ناریا (  رد  پراو  سیآ  یمسر  یگدنیامن  نتشاد  مپسا 4 - یتنآ  یاراد  سوریو 3 - یتنآ  یاراد  پراو 2 - سیآ  هربراک  سنسیال 600  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( پراو سیآ  تکرش  یمسر  تیاس  رد  تکرش 

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AXIGEN کینورتکلا تسپ  تیریدم  رورس  نژیسکا  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000299 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  نایار  ناوآ  سراپ  هدنزاس  عجرم   ESCAN یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  نژیسکا  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایار ناوآ  سراپ  هدننک  هضرع 
هتسب 1,000 دادعت : 

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

ددرگ تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پراو پراو سیآ   سیآ رورس   رورس لیمیا   لیمیا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

AXIGENAXIGEN  کینورتکلا کینورتکلا تسپ   تسپ تیریدم   تیریدم رورس   رورس نژیسکا   نژیسکا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یلماع  ود  تیوه  زارحا  هناماس  یزادنا  هار  یسرتسد و  حوطس  تیریدم  هناماس  یناسر  زورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000307 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصصخت 02188806514 تالاوس  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  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 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

6330241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش لاتیجید  لوحت  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000120 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هرواشم 1 دادعت : 
1402/04/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  تکرش  لاتیجید  لوحت  هرواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلماع یلماع ودود   تیوه   تیوه زارحا   زارحا هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یسرتسد   یسرتسد حوطس   حوطس تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 3535

تکرش تکرش لاتیجید   لاتیجید لوحت   لوحت هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 185 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dpq3lzxke7cya?user=37505&ntc=6330207
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330207?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uea3rhjpg7wg5?user=37505&ntc=6330241
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330241?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسلج رد  روضح  نادابآ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یا  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا   1401 / 12 یهیجوت 8 /

1101095143000593 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/03 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/12 یهیجوت 8 / هسلج  رد  روضحنادابآ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یا  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا بجاو  یمازلا و  یلا 12  تعاس 10  زا   1401

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53221505-61  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3737

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 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامتا زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  انبیه  ... ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم 

1101001017000828 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

/ دیامن مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 02175358223 / 

 : 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انبیه انبیه ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3838
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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 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

6330494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب یاهتکرش  قیرطزا  ینواعت  یاهتکرش  هژیو  یزاجم  شزومآ  تعاسرفن  یروضح و1304 شزومآ  تعاسرفن  3057 یرازگرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  طیارشاب  قباطمزاوهارد  شزومآ  زوجم  یارادربتعم 

1101000231000122 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تیلاعف 1 دادعت : 

1401/12/22 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم شزومآ   شزومآ تعاسرفن   تعاسرفن وو13041304 یروضح   یروضح شزومآ   شزومآ تعاسرفن   تعاسرفن 30573057 یرازگرب یرازگرب ناونع : : ناونع 3939
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000087 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG-140-SH لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

09373442471: سامت هرامش  تسویپ **  حرشب   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 4040
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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 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  یزاس ...  نما  سنسیال  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا 

1101001017000830 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباج لاسرا و  هنیزه  دیامن / مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا /  دات  تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج 

 : 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا لبق   لبق اتات   هدش   هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزاس ...  ...  یزاس نما   نما سنسیال   سنسیال دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6330883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Axigen  ) نژیسکا رورس  لیمیا  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000438 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/12/06 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( AxigenAxigen  ) ) نژیسکا نژیسکا رورس   رورس لیمیا   لیمیا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4242
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: 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 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

6331249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد لیدبت  زاف - : لماش 7  یلیر  هزیناکم  تالآ  نیشام  ینف و  یاه  هزاس  طوطخ ، ریمعت  یرادهگن و  هناماس  ینابیتشپ  ، رارقتسا ، هعسوت ، یزاس یموب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیریدم و  نویساربیلاک ) یسرزاب و   PM/OH(IMP-REN(/EM/CM  ) طخ تن  تیلاعف  یحارط  اه -  هداد  عماج  یجنس  تحص  زیلانآ و  دوجوم و  سیباتید  زا  اه 

 ... و اهراک -  شدرگ 
یلیر هزیناکم  تالآ  نیشام  ینف و  یاه  هزاس  طوطخ ، ریمعت  یرادهگن و  هناماس  ینابیتشپ  ، رارقتسا ، هعسوت ، یزاس یموب  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101001029000206 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/12/06 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناکم هزیناکم تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   ینف   ینف یاه   یاه هزاس   هزاس طوطخ ، ، طوطخ ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ رارقتسا ،  ،  رارقتسا هعسوت ،  ،  هعسوت یزاس ،  ،  یزاس یموب   یموب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یلیر یلیر

4343

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

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

زا 185 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w3u4na8j2bxvx?user=37505&ntc=6331249
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331249?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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 06 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یرگلابرغرازفا  مرنژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090305000480 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713783466 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یزکرم  هاگشیامزآ  - ریشناوج نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: 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

ددرت6329638 لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 105) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رازفا6329921 مرن  - تراک - هحفص 33)ویارد یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6330698TTC Server لدم  omnicast یاهرازفا مرن  لماش  نارهت  کیفارت  لرتنک  زکرم  رورس  هحفص 91) : هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرگلابرغ یرگلابرغ رازفا   رازفا مرن   مرن ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  متسیس  لرتنک  هب  طوبرم  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001512 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   M1-AOM-300 لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  یجورخ  ردناپسکا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  رد  یلک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003903000910 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرب لرتنک  عیزوت و  یاه  هاگتسد  روتامروفسنارت و  مانید و  یقرب ، روتوم  دیلوت  سیورس :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداز میرک  دوش 09132645826  لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55541795-031  ، 37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس لرتنک   لرتنک هبهب   طوبرم   طوبرم تراک   تراک ناونع : : ناونع 4545

قرب قرب لرتنک   لرتنک وو   عیزوت   عیزوت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد وو   روتامروفسنارت   روتامروفسنارت وو   مانید   مانید یقرب ، ، یقرب روتوم   روتوم دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ   (- تسویپ رد  تاعالطا  تسیل و  ) رازفا مرن  - تراک - ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام 2 هیوست - یروف لیوحت 

1101001469001511 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  ABB FREQUENCY DRIVE هدنزاس عجرم   ABB FREQUENCY DRIVE یتراجت مان   ACS580-01-09A5-4 لدم  ABB روتوم رود  لرتنک  الاک :  مان 
نیبار زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ   (- تسویپ رد  تاعالطا  تسیل و  ) رازفا مرن  - تراک - ویارد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام 2 هیوست - یروف لیوحت 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن -- تراک تراک -- ویارد ویارد ناونع : : ناونع 4747

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 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS لرتنک متسیس  یلرتنک  یاه  پول  زا  لاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001280 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 3 دادعت : 

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

هب دانسا  ریاس  تامدخ و  حرش  لیوحت  هتفرگ و  تروص  داتس  هناماس  رد  هصقانم  عوضوم  یمومع  نالعا  طقف  یتینما ، یتظافح و  تامازلا  بسح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هاگشیالاپ  لحم  رد  یروضح  تروص  هب  تاعالطا  ءاشفا  مدع  یگنامرحم و  ظفح  هماندهعت  دانسا  لیوحت  لیمکت و  هب  طونم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش 

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

32912640-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F : AKER-MARITIME COILED TUBING UNIT اضاقت : حرش   08-22-0145131 هرامش : دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010313 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   ENCODER یتراجت مان   L/EFK300-1030-P-W-P-P-CV-01 لدم یشیازفا  ردکنا  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

4148615-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یلرتنک   یلرتنک یاه   یاه پول   پول زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 4848

P/F : AKER-MARITIME COILED TUBING UNITP/F : AKER-MARITIME COILED TUBING UNIT اضاقت : : اضاقت حرش   حرش ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم یمامت  تسا و  هدش  هدناجنگ  مالعتسا  رد  طیارش  ناردنزام (  ناتسا  حطس  زاگ  تارادا  هناخروتوم  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ددرگ تسویپ  هدش  هتساوخ 

1101091578000344 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

رد دنشاب .  قوف  عوضوم  اب  هطبار  رد  ربتعم  هبتر  یاراد  هک  یناراکنامیپ  یضاقتم :  طیارش   . ددرگ یراذگراب  تسویپب  هدش  لیمکت  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هدناسر  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  عالطا  هب  عوضوم  هصقانم  زا  فارصنا  همانتنامض و  هئارا  مدع  تروص 

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

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ تارادا   تارادا هناخروتوم   هناخروتوم یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

crevis یتعنص نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092046000035 زاین :  هرامش 

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
crevis یتعنص نیبرود  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدکشناد  سانشراک  دیئات  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  تبث  دیرخ و  رد  تکرش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
هانپنادزی رتکد  ماهبا 09909491598  عفر  تهج  سامت  هرامش 

یتسپ دک  ناهفصا ،  رجاهم   دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگباوخ  بنج  بیرج  رازه  نابایخ  یدازآ  نادبم  ناهفصا   ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8174675551 : 

36736549-031  ، 36736550-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36736535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

creviscrevis یتعنص   یتعنص نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

imperx یتعنص نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092046000036 زاین :  هرامش 

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
imperx یتعنص نیبرود  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدکشناد  سانشراک  دیئات  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  تبث  دیرخ و  رد  تکرش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
هانپنادزی رتکد  ماهبا 09909491598  عفر  تهج  سامت  هرامش 

یتسپ دک  ناهفصا ،  رجاهم   دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگباوخ  بنج  بیرج  رازه  نابایخ  یدازآ  نادبم  ناهفصا   ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8174675551 : 

36736549-031  ، 36736550-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36736535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

imperximperx  یتعنص یتعنص نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(topminiPC , nodka  ) یتعنص یاه  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092046000040 زاین :  هرامش 

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
(topminiPC , nodka  ) یتعنص یاه  رتویپماک  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هاگشناد  سانشراک  دیئات  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رادیرخ  طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  تبث  دیرخ و  رد  تکرش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
هانپ نادزی  رتکد  ماهبا 09909491598  عفر  تهج  سامت  هرامش 

یتسپ دک  ناهفصا ،  رجاهم   دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگباوخ  بنج  بیرج  رازه  نابایخ  یدازآ  نادبم  ناهفصا   ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8174675551 : 

36736549-031  ، 36736550-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36736535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( topminiPC ,  nodkatopminiPC ,  nodka  ) ) یتعنص یتعنص یاه   یاه رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985010316 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 600 دادعت : 

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

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- یلزید یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هداس  77 -  -  هداس هخاش   هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ  - - ریغتم ریغتم مایپ   مایپ   RGRG گنرود   گنرود گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع
یآیآ رآرآ   ماما   وو   نکسا   نکسا یتیت   یسیس   بجاح   بجاح هدام   هدام قیرزت   قیرزت روتکژنا   روتکژنا   XD2020XD2020 رسرس   هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک

5454
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیام 300 زاگ  دحاو  ایدم  متسیس  یتعنص  سیک  تخاسو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002612 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  .هلاسکی  یتناراگ  ، دوش گنهامه  یضاقتم  سانشراک  اب  لحارم  مامترد  ینف و  داهنشیپ  هئارا  : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراکو 09166534667 سامت 06152610100 نفلت..تسا  یدربراک  شیامزآ  زادعب  هنیزه  تخادرپ.دشاب  یم  هدنزاس 

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

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

300300 عیام   عیام زاگ   زاگ دحاو   دحاو ایدم   ایدم متسیس   متسیس یتعنص   یتعنص سیک   سیک تخاسو   تخاسو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5555
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ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرزاب فیاظو  یارب  نیبرود  ییانیب  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092046000031 زاین :  هرامش 

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یسرزاب فیاظو  یارب  نیبرود  ییانیب  متسیس  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
متسیس  5 دادعت : 

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

دشاب یم  هدکشناد  سانشراک  دیئات  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  تبث  دیرخ و  رد  تکرش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
ماهبا 09909491598 عفر  تهج  سامت  هرامش 

یتسپ دک  ناهفصا ،  رجاهم   دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگباوخ  بنج  بیرج  رازه  نابایخ  یدازآ  نادبم  ناهفصا   ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8174675551 : 

36736549-031  ، 36736550-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36736535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرزاب یسرزاب فیاظو   فیاظو یارب   یارب نیبرود   نیبرود ییانیب   ییانیب متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  متشه  هاگشیالاپ  دحاو 111  ناپورپ  یاهروسرپمک  چرس  یتنآ  نویساموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000669 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یا هژورپ  1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم همانیهاوگ  ای  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  هخاش  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  ، ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.داتس هناماس  رد  کرادم  ریاس  هارمه  هب  یراذگراب  روکذم و  یامرفراک  تیاضر  هارمه  هب  هباشم  هژورپ  دروم  کی  نویساموتا و  لرتنک و  روما  رد  راک 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319682-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6331306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  سنمیز  یتعنص  یرتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001507 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  ایاپ  ریوک  یژرنا  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   PLC لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک و  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

ایاپ ریوک  یژرنا  یسدنهم  و 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناپورپ ناپورپ یاهروسرپمک   یاهروسرپمک چرس   چرس یتنآ   یتنآ نویساموتا   نویساموتا ناونع : : ناونع 5757

سنمیز سنمیز یتعنص   یتعنص یرتویپماک   یرتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  قیرح  مالعا  افطا و  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000194 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  وریاپ  کاپ  یتراجت  مان  یزلف  ردنلیس   2M7014 لدم  m^3 20 تیفرظ قیرح  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ارات یکینورتکلا  تازیهجت  یا و  هنایار  یاهمتسیس 
ردنلیس 1 دادعت : 

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

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  قیرح  مالعا  افطا و  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   افطا   افطا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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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 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

6329167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001067000456 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگ  تمیق  هب  مادقا  تسویپ  ینف  طیارش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدیدرگ  یراذگ  راب  تسویپ  لیاف  رد  راک  یارجا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  هب  کیاف  یترارح  یدود  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001510 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   INIM هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   INIM یتراجت مان   ID300 لدم قیرح  صیخشت  یارب  یترارح  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

راید نمیا  تاطابترا  یروانف و 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 10  هب  کیاف  یترارح  یدود  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6060

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   کیاف   کیاف یترارح   یترارح یدود   یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6161
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  چیوس  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003873 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ACD-24 لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  نبرک  دیسکاونم  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/04/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و تاداهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد   ( EP .دشابیم ( یمازلا  تفن  یلم  تکرش  رودنو  رد  روضح  لخاد /  تخاس  تهج  / دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095068 سانشراک :  سامت  هرامش  / دشابیم یسررب  لباق  زاین  خساپ  یلام ،

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88536205-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیوس چیوس روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6262
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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

6329274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاب , هیذغت عبنم  هب 12, لدبم 24  , راد لبوکومرت  جنسترارح  , یتراک میس  هدننک  نفلت  , رشلف ریژآ  ) هژورپ نیا  رد  زاین  دراوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار   LHD 68 لباک یترارح  یدود  روتکتد 

1101091473000005 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 

ناتسدرا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  ناکم  زا  یروضح  دیدزاب  تمیق  مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یزادنا هار  بصن و  هنیزه  یشک و  تکاد  یشک و  میس 

یناریا یاهالاک  رورس  کر  یرطاب و  کر  بصن  لحم 

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

یرطاب یرطاب ,, هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ,, 1212 هبهب   لدبم  2424   لدبم ,, راد راد لبوکومرت   لبوکومرت جنسترارح   جنسترارح ,, یتراک یتراک میس   میس هدننک   هدننک نفلت   نفلت ,, رشلف رشلف ریژآ   ریژآ )) هژورپ هژورپ نیا   نیا ردرد   زاین   زاین دراوم   دراوم ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا هار   هار   LHD 68LHD 68 لباک   لباک یترارح   یترارح یدود   یدود روتکتد   روتکتد

6363
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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 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

6329425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000298 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد سامت 23344  هرامش  اب  لاؤس  تروص  رد   - دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  قباوس  هموزر و  هتشاد و  ار  هباشم  یاهراک  ماجنا  هقباس  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یکناب  همانتنامض  هئارا  ینوناق و  تاروسک  لماش  دشاب و  یم  هلاسکی  دادرارق  تروص  هب  راک  ماجنا  - - 145

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنولا رذآ  لابقا  هاگنامرد  رورس  قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000070 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 30 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247100-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6464

دنولا دنولا رذآ   رذآ لابقا   لابقا هاگنامرد   هاگنامرد رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 6565

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

..تسویپ ینف  حرش  قباطم  لوسنا  هدننکشوماخ  خرچ  پویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005982 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نمیا ماس  یتراجت  مان   kg 30 تیفرظ راد  خرچ  لکش  شتآ  دربراک  ژراش  لباق   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش قرب  رورس و  قاتا  رد  یشک  لباک  یشک و  میس  اب  هارمه  هجرد   LHD 68 لباک یترارح و  یدود و  روتکتد  هب  زاین  رورس  قاتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد

1201092549000002 زاین :  هرامش 
راوخرب زگ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ددع ود  ترارح  دود و  روتکتد  - 
یشک میس  یارجا  جنسامد  روسنس 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

تسا یمازلا  یروضح  دیدزاب  قرب  قاتا  رورس و  لحم  زا  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8344147974 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  نابایخ  ملعم - راولب  راوخرب - زگ و  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5727989-0314  ، 45727989-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45724039-031 :: 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

شتآ شتآ دربراک   دربراک ژراش   ژراش لباق   لباق   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 6666

قرب قرب وو   رورس   رورس قاتا   قاتا ردرد   یشک   یشک لباک   لباک وو   یشک   یشک میس   میس اباب   هارمه   هارمه هجرد   هجرد   LHD 68LHD 68 لباک   لباک وو   یترارح   یترارح وو   یدود   یدود روتکتد   روتکتد هبهب   زاین   زاین رورس   رورس قاتا   قاتا ناونع : : ناونع 6767

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 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

6330365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  تمرف  اب  قباطم  یناشنشتآ  یاهلوسپکژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001553000037 زاین :  هرامش 

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

راک لک  1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  لک  عمج  ددع  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  تمسق  رد  ددرگ  یراذگراب  رپ و  یگدروخ  طخ  نودب  تقد و  اب  مالعتسا  مرف   :: 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

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دابآریماردنب یتامدخ  یاهروانش  قیرح  ءافطا  پمپ  هاگتسد  لیوحت 5  لمح و  دیرخ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000141 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینایزاغ داژن  یناضمر  مرحم  هدننک  هضرع  عجرم   GIELLE یتراجت مان   FM-200 لدم قیرح  ءافطا  یناشن  شتآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یپایک  یاقآ  هرامش 09113592750  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ یاهلوسپکژراش   یاهلوسپکژراش ناونع : : ناونع 6868

یتامدخ یتامدخ یاهروانش   یاهروانش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد   55 لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن یادهش  ینامرد  زکرم  قیرح  یافطا  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000138 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناهفصا ناگدننک  نیمات  تیولوا  تشهبیدرا 1402  غلبم  تخادرپ   ..... دراد تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6330679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000629 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نافاب نیون  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO BAOJIEL ONG FIRE CONTROL یتراجت مان   BN3700 لدم یناشنشتآ  لوسپک  فیک و  تس  الاک :  مان 

لوفزد
تس 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  لوسپک   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن یادهش   یادهش ینامرد   ینامرد زکرم   زکرم قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 7070

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعنا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج 

1101092447001573 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 100 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان  لدم 600-5800  قیرح  مالعا  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هدوب   هدوب یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق داقعنا   داقعنا هام   هام   11 زازا   شیب   شیب لیوحت   لیوحت نامز   نامز تهج   تهج .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا یتسیاب   یتسیاب یکناب   یکناب همان   همان تنامض   تنامض
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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

6331161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  زاگ  روسنس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005969 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان  زاگ  روتکتد   SPXCDXSHXSS نژوردیه دیفلوس  روسنس  الاک :  مان 

ساگرپ
ددع 13 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم زاگ   زاگ روسنس   روسنس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 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

6331175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رشالف غارچ  ریژآ و  عبرم  رتم  لقادح 40  تهج  یرهش  زاگ  ، CO2 تشن قیرح  مالعا  متسیس  ددع  یزادنا 5  هار  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشنشتآ دحاو  هب  لاصتا  تیلباق  یجورخ  اب 16  قیرح  نالعا  لنپ 

1101092935001064 زاین :  هرامش 
یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخ  رد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخ  رد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 1 نامتخاس  باداش ، دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا  نابایخ  نارهت ، ناتسا   :: سردآ سردآ

02166025062  - 02184129 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02188321060 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس6329149 لرتنک  هب  طوبرم  هحفص 33)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  5757   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لنپ لنپ رشالف   رشالف غارچ   غارچ وو   ریژآ   ریژآ عبرم   عبرم رتم   رتم   4040 لقادح   لقادح تهج   تهج یرهش   یرهش زاگ   زاگ ، ، CO2CO2 تشن   تشن قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ددع   ددع   55 یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یناشنشتآ یناشنشتآ دحاو   دحاو هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق یجورخ   یجورخ   1616 اباب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هدنیآ  لاس  هب  طوبرم  دادرارق.ددرگ  یراذگتمیق  هعلاطم.یتسویپ و  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090614001690 زاین :  هرامش 

نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنیآ  لاس  هب  طوبرم  دادرارق.ددرگ  یراذگتمیق  هعلاطم.یتسویپ و  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  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 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

6328997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش گنیکنارت  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مراط ناتسرهش 

1101004011000119 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

یمازلا لحم  زا  دیدزاب  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  باهذو  بایا  هنیزه  دشابیم  رظن  دروم  تمدخ  یارجا  زا  سپ  دقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ( یمالعا تسیل  زا  ریغ  مزاولو  تازیهجت  هب  زاین  لیبقزا   ) رظن دروم  یاه  هنیزه  مامت.دشابیم 

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33016261-024  ، 33772401-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33772075-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیو پیو هکبش   هکبش تحت   تحت هناماس   هناماس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7575

مراط مراط ناتسرهش   ناتسرهش هکبش   هکبش گنیکنارت   گنیکنارت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7676
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  تنیالک  جیروتسا و  دراه  رورس ، بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000091 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  ینف  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یبناج  اه  هنیزه  هیلک 

.دامرف لوذبم  مزال  تقد  تمیق  داهنشیپ  تبث  رد  تسا  دنمشهاوخ 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیالک تنیالک وو   جیروتسا   جیروتسا دراه   دراه رورس ، ، رورس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777
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نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000054 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CISCO2821 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   HWIC-2FE لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

یلعمرحم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELTA هدنزاس عجرم   DELTA یتراجت مان   sc-lc لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ینیسرآ

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

دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ش

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

مج راشفا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CATALYST C2960S-24ST-S هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 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

6329631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعیرش لیوحت خ  * ددرگ هنیمز  روتکاف  شیپ  * تسویپ تسیل  قبط  ینامتخاس  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... نفلت و زیرپ  راکور -  رتویپماک  هکبش  زیرپ  قرب -  ناشفا  لباک  رتویپماک -  هکبش  لباک  دیرخ 

1201001084000096 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدابا 09125307467 دیس   09127061381 یج ویف  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دنب  19 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414664113 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  یناکشم  روپیلع  نابایخ  رفظ  زا  رتالاب  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88964015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت زیرپ   زیرپ راکور -  -  راکور رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش زیرپ   زیرپ قرب -  -  قرب ناشفا   ناشفا لباک   لباک رتویپماک -  -  رتویپماک هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  هکبش  لباک  جوز و  تارباخم 50,100,200 و 20  لباک  دیرخ  مالعتسا  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05135003479 سامت : نفلت 

1101030122000054 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 0/5 عطقم حطس  هتشر 2  دادعت  لدم 0.5  یسم  سنج  تارباخم  یجوز  ود  لباک  الاک :  مان 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185173911 یتسپ :  دک  ناسارخ ،  یروانف  ملع و  کراپ  ناچوق –  هداج  رتمولیک 12  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35003204-051  ، 35003333-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35003333-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060003000059 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09143106513  هب  ینیسح  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک وو   جوز   جوز   2020 وو     50 , 100 ,2 0050 , 100 ,2 00 تارباخم   تارباخم لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا تاغیلبت  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 06 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6329672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  ) یزاس نما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005032000153 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SRX-340 لدم یا  هنایار  یاه  هکبش  تظافح  تازیهجت  لاوریاف  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( تسویپ تسیل  قبط  ) یزاس نما  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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 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

6329831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  SC2 زکرم رد  اتید  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002584 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دریگ یم  قلعت  غلبم  لک  هبو  روتکاف  کی  تروصب  ) .دراد همیب  باسح  اصافم  هب  زاین  هزورپ  نیا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسدقم 09171344103 سدنهم  یاقآ  : هطوبرم رظان  اب  یگنهامه  ***

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 8282

SC2SC2 زکرم   زکرم ردرد   اتید   اتید تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8383
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  نشیتسا  کرو  رتویپماک  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1101003143001245 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ تراجت  هروطسا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-Z200 لدم  work station رورس الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

هناماس رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  نشیتسا  کرو  رتویپماک  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

work  s tationwork  s tation رورس   رورس ناونع : : ناونع 8484
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6329891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساساربژراش  اب  تراک  میسو  یا  هراوهام  نفلت  ملق  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000267 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SO 2510 لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم  یرگید  هباشم  دک  رهو  تسالاک  عون  تهجالاک  دک  ( یروانف دحاو   ) کیتورکیمرتور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094277000053 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم دنرب  تکرش  هیدهعرب  لمح  هیارک  - SFP تروپ گیگ 4 تروپ  یراد 12 CCR1036- 12G-4S sfp EM کیتورکیمرتور  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618634683 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234763-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک میسو   میسو یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ملق   ملق دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 8585

CCR1036CCR1036 لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 8686
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000177 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دصرد ش یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF320_08PP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6329996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

مکمک بوبو    -  - USB Wired optical mouseUSB Wired optical mouse سوام   سوام  -  - HDMI  2 .0VHDMI  2 .0V  لباک لباک یرونربیف - - یرونربیف دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک  -  - ExternalExternal کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع
P4P4  هنایار هنایار سیک   سیک هنایار -  -  هنایار رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک -- نشوزر نشوزر لیدبت   لیدبت یارب   یارب یریوصت   یریوصت تیفیک   تیفیک نیب   نیب لدبم   لدبم هنایار -  -  هنایار وگدنلب   وگدنلب هنایار -  -  هنایار

8888
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یرتوی ÷ ماک تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092154000044 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS2TSJ35T لدم  TB 2 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   UNINETCO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   U3E10-10M5 لدم  m 5 لوط  LC-LC- OM3 یرونربیف دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ماک طابترا  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   UNINETCO

ددع 2 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

عجرم  Idealink Network Technology Co هدنزاس عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 3 لوط  ST-ST 3M لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
انیس ماج  نیرز  هدننک  هضرع 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
لاکساپ لدم 1622   USB Wired optical mouse سوام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   HD Webcam C270 000582-960 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 
گنژاوآ هدننک 

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

روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TS لدم هنایار  وگدنلب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
BLACK هدنزاس عجرم   UP DOWN CROSS یتراجت مان   UP DOWN CROSS لدم هب 720  نشوزر 1080  لیدبت  یارب  یریوصت  تیفیک  نیب  لدبم  الاک :  مان 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   MAGIC
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی فرظ  کرادمو  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب  تسوپ  تسیل  حرش  هب  تسیابیم  اهالاک  دادعتو  تاصخشم  ساسا  رب  داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  یراک  هتفه 

8813657354 یتسپ :  دک  یتسپ 347 ،  قودنص  ناهفصا - درکرهش  هداج  رتمولیک 5  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335952-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331608-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمال ATE هاگتسد تروپ 1  چیوسرتم 4   ATEN --450 لباکددع  1ATEN) تروپ رتیلپسا 4  -- 3 ددع ( ATEN تروپ رتیلپسا 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  VGA------24 هب  HD لیدبتددع ینوس 1  روتکژرپ  اتید 

1101060040000558 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   ADSL لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ناتسا یموب  لوا  تیولوا   -- یرابتعا تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122052-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیدبت لیدبت روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید پمال   پمال ATEATE  هاگتسد هاگتسد   11 تروپ   تروپ   44 چیوس   چیوس  --  -- ATENATEN  لباکددع لباکددع   11 ATENATEN)) تروپ تروپ   44 رتیلپسا   رتیلپسا -- ( ( ATENATEN تروپ تروپ   88 رتیلپسا   رتیلپسا ناونع : : ناونع
VGAVGA  هبهب   HDHD

8989
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هشیدنا دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6330010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  وکسیس  چوس  یپ و  چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001035000030 زاین :  هرامش 

هشیدنا دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

برغ یروآ  نف  ربا  هدنزاس  عجرم   CISCO یتراجت مان   2960X-24 PORT لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراددوخ  هباشم  یالاک  تمیق  جرد  زا  هدش و  هدهاشم  تقد  هب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  تکرش  لحم  ات  لمح 

3168738611 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  یدازآ -  راولب  زاف 3 - - هشیدنا دیدج  رهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65553553-021  ، 65553552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65551919-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چوس   چوس وو   یپیپ   چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 9090
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رهشوب قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  تافلت (  شهاک  لوژام  یزادنا  هار  تهج  چیئوس  دراه و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000148 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4FC-2SFX-400 کسید دراه  الاک :  مان 
زیراک هدیا  نف و  هدننک 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  تروصب 10  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تافلت تافلت شهاک   شهاک لوژام   لوژام یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج چیئوس   چیئوس وو   دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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 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

6330020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار یرازفا  تخس  مزاول  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003143001246 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب تسویپ  هب  یتساوخرد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 
هدنشورف  هدهع  هب  لمح 

مزال 02136125090-02136122335 یگنهامه  تهج  سامت  هرامش 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36180150-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار یرازفا   یرازفا تخس   تخس مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9292
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هرادا  زاین  دروم  مالقا  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000304 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 9393
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ناتسرل زکرم  یامیس  ادص و   :: 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 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

6330089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایوپ  گنیدک  تیلباق  اب  ازجم  سکامیر  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیروتینوم اب  سل  نف  هدنتسرف 

گنیروتینوم تیاس  یاراد 
روتالوزیا کر و  یاراد 

1101030315000011 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-DTC-10-02 لدم  W 10 ناوت  UHF دناب لاتیجید  ینویزیولت  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایوپ  گنیدک  تیلباق  اب  ازجم  سکامیر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گنیروتینوم اب  سل  نف  هدنتسرف 

گنیروتینوم تیاس  یاراد 
روتالوزیا کر و  یاراد 

6817641315 یتسپ :  دک  نمهب ،  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31162133-066  ، 31162000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31162000-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتالوزیا روتالوزیا وو   کرکر   یاراد   یاراد گنیروتینوم   گنیروتینوم تیاس   تیاس یاراد   یاراد گنیروتینوم   گنیروتینوم اباب   سلسل   نفنف   هدنتسرف   هدنتسرف ایوپ   ایوپ گنیدک   گنیدک تیلباق   تیلباق اباب   ازجم   ازجم سکامیر   سکامیر یاراد   یاراد ناونع : : ناونع 9494
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6330267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تروپ وکسیس 24 و 12  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000503 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  یتساوخرد  یاهچوس  تاصخشم  هدوب و  هباشم  یمالعا  یاهدک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تروپ .تروپ   1212 وو   وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 9595
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جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تروپ  هکبش 24  چیوسددع  رنکسا و 1  ددع  رتویپماک و 1  متسیس  ددع   12 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
1101093374000065 زاین :  هرامش 

جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفب تقد  روتکاف  شیپ  هئارا  زا  لبق  ( هدش دیق  یتناراگ  / دنرب / دادعت  ) تسویپ تسیل  تازج  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155643569 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  ماظن  نامزاس  بنج   - جاک یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543939-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چیوسددع   چیوسددع   11 وو   رنکسا   رنکسا ددع   ددع   11 وو   رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ددع   ددع   1212 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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یزاجم یاضف  یلم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ربیف و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000092 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  اب  قباطم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

1515674311 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  یبرغ -  نابایخ 16  شبن  یقهیب - راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9797
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ هکبش 24  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000671 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  بایت  یتعنص  کرهش  یتارباخم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004148000004 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  باستحا  نودب  تمیق.یناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا.تسویپ  تسیل  قبط  بایت  یتعنص  کرهش  یتارباخم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاجر ،  دیهش  ناتسرنه  یورب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  هاگدورف -  یهار  هس  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919619719

33665351-076  ، 33677609-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675440-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9898

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9999
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت چیوسدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101001022002588 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت چیوسدیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   چیوسدیرخ   چیوسدیرخ ناونع : : ناونع 100100
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ناهفصا یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ ءاضما  - ناهفصا ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  یهد  تبون  هاگتسد  105 لحم - رد  تاعطق  نیمات  یرادهگنو و  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طرش شیپ  نودب  دادرارق  سیونشیپ  تمیق و 

1101003560000099 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 105 دادعت : 

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

سیونشیپ تمیق و  داهنشیپ  ءاضما  - ناهفصا ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  یهد  تبون  هاگتسد  105 لحم - رد  تاعطق  نیمات  یرادهگنو و  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق

8133818473 یتسپ :  دک  رذا ،  رذوبا و  لصاف  دح  یرهطم  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32331030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32350711-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش یهد   یهد تبون   تبون هاگتسد   هاگتسد 105105 لحم - - لحم ردرد   تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات وو   یرادهگنو   یرادهگنو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6330535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  دادعت و  حرش  قباطم  الاک  ملق   16 هکبش و ....  نوتسیک  یزلف .  سکاب  .دنلگ  هکبش .  لباک   . تکاد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000354 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو هکبش   هکبش نوتسیک   نوتسیک یزلف .  .  یزلف سکاب   سکاب .دنلگ   .دنلگ هکبش .  .  هکبش لباک   لباک  . . تکاد تکاد ناونع : : ناونع 102102
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ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت و ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنشورف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس و  قاتا  تخاس  ریز  یزادنا  هار  زیهجت و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یراذگراب 

1101094930000036 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
نامتخاس 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنشورف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس و  قاتا  تخاس  ریز  یزادنا  هار  زیهجت و  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816843833 یتسپ :  دک  نامتخاس 7 ،  پچ  تمس  رهمگرزب 4 ،  نابایخ  رهمگرزب ،  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435148-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435167-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 2 لانیجروا = )  ) لدم 1702 وکسیس  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094162000148 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ددع 2 لانیجروا = )  ) لدم 1702 وکسیس  تنیوپ  سسکا  - 

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

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتفرگ سامت  روپ  نیسح  یاقآ  هرامش 09198169122  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابن  مود ) تسد   ) رفیر الاک  دوش  یراذگراب  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تخاس   تخاس ریز   ریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 103103

ددع ددع 22 لانیجروا = ) = ) لانیجروا  ) ) 17021702 لدم   لدم وکسیس   وکسیس تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه هیمطاف  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هنایار  مالقا  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000219 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان  تیک  لوسنک  دربراک   AF644A لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

رازفا هنایار  حاتفم 
تس 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یراذگ  تمیق  _ هاگشناد کیتامروفنا  دات  _ ههام ود  تخادرپ   _ ناتسرامیب رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنایار   هنایار مالقا   مالقا هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ همیمض.تسویپ  مئامض  رد  دیرخ  یلصا  حرش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف 

1101001022002592 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   SFP Module لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک  یرون  ربیف  لوژام  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا 

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SDHSDH  یرون یرون لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2DXI 03-ESD CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101097587000462 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناویات ازگوم  یتراجت  مان   EDS-205 لدم یتعنص  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم تکرش   تکرش ( ( 1212 زاف   زاف  ) ) مهن مهن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  ) ) 22 DXI  03-ESD CARDDXI  03-ESD CARD ناونع : : ناونع 107107
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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 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ملق دادعت 6  : ) تسویپ مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم   pach cable تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001281 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

: تسویپ مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم   pach cable :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ملق  یتساوخرد 6  مالقا  دادعت   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : 

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 

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

32912726-084  ، 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

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخ رد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001980 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 53183711 .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد.دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ملق ملق   66 دادعت   دادعت : ) : ) تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   pach cablepach cable ناونع : : ناونع 108108

CAT 6CAT 6 لدم   لدم نوتسیک   نوتسیک هکبش   هکبش تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  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 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000114 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرس 9200و9300  / هندب یور  رب  مارگلوه  یاراد  / PLR سنسیال ترامسا  یاراد  / هبعج یور  مارگولوه  هارمه  هب  وکسیس  لانیجروا  یدنب  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09158433489/ دنشاب رادرالوژام 

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101001022002590 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1101 10

همیمض همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا سسکا   سسکا هیال   هیال چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا

1111 1 1
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  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 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یرونربیف  لباک  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000789 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرتم یلور  هتسب   UC-FBR-LO-50-12 لدم  µm^2 50 عطقم حطس  نلیتا  یلپ  شکور  سنج  ربیف  یداه  سنج  هنایار  یرون  ربیف  هتشر  هکبش 12  لباک  الاک :  مان 

نیچ  UNICOM هدنزاس عجرم  هکبش  مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان 
رتم 4,000 دادعت : 

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

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف لباک   لباک -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ ناونع : : ناونع 1121 12
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2 لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  تاجردنم  قباطم   Fortigate FG-200F تیگیتروف لاوریاف  ددع  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماج 09127607791 ینف :  سانشراک 

1101093969000154 زاین :  هرامش 
(2  ) لامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-200E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نآ  هنیزه  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشر نهآ  هار  هاگتسیا  رابنا  لیوحت  لحم 

دشاب یم  ینف  سانشراک  دات  لماک و  لیوحت  هب  طونم  ههام و  کی  تخادرپ 

4145914155 یتسپ :  دک  تشر ،  نهآ  هار  هاگتسیا  هدریج ، هداج  رتمولیک 7  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32474919-13  ، 32474919-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32474919-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fortigate FG-200FFortigate FG-200F تیگیتروف   تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 185 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z326eex4safs5?user=37505&ntc=6330929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330929?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یراس  ات  لمح  هنیزه  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  تسویپ - تاصخشم  قبط   router cisco تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ 

1101091861000496 زاین :  هرامش 
هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805716-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکف 26205036 تسیمازلا /  تسویپ  روتکاف  شیپ  لاسرا  هدش /  تسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش / ...  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000829 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BK835A لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج  هباج  لاسرا و  هنیزه  دشاب /  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا / 

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 1141 14

 ...  ... هکبش هکبش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 115115
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52463485 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/25هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراوزبس میکح  هاگشناد  یلام  یرادا و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELPAP10 لدم نوسپا  سلریاو  لگناد  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
j5 create Game Capture Station _JVA04 رچپک تراک  - 2

.تسا هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف 

1101091379000112 زاین :  هرامش 
یراوزبس میکح  هاگشناد  یلام  یرادا و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

متسیس دیون  زورفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   OEM رچپک تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-Link یتراجت مان  لدم 1000  لگناد  اتید  مدوم  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ELPAP10 لدم نوسپا  سلریاو  لگناد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
j5 create Game Capture Station _JVA04 رچپک تراک  - 2

تسا هباشم  دک  ناریا 
ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف 

9617976487 یتسپ :  دک  یلام ،  یرادا و  تنواعم  هزوح ی  یراوزبس -  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012543-051  ، 44012551-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6328883FN-TRAN-SFP+SR لدم  SFP هاگتسد هحفص 17)6  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تروپ6328960 لنپ 24  چپ  هحفص 114)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تنرتنیا6329024 هب   ECE یسرتسد مدع   ) ECEرورس و لیم  رارقتساو  یدنبرکیپ  ، بصن دادرارق 
( تنرتنیا یاراد  یاهرورسو 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6329134 هب  یتساوخرد  تامدخ  دادعت  تاصخشم و  ) هکبش چیئوس  هتفرشیپ  یدنب  هرکیپ 
دامن تقد  افطل  ( دشابیم

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تفن6329218 رابنا  نزاخم   LGTG یاه متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  یراپس  یراپس  هحفص 17)نامیپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

j5 create Game Capture Station _JVA04j5 create Game Capture Station _JVA04  رچپک رچپک تراک   تراک  ------  ------ ELPAP10ELPAP10 لدم   لدم نوسپا   نوسپا سلریاو   سلریاو لگناد   لگناد ناونع : : ناونع 1171 17

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

6329782(APK GATE UTM AG430  ) یموب تادیدهت  متسیس  هلاسکی  ینابیتشپو  بصن  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیندراه6329847 هکبش و  یریذپ  ذوفن  هحفص 17)نومزآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.قرب6329857 قاتا  )و  رورس قاتا   ) هداد زکرم  یزاس  هحفص 17)رادناتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسدنمناوت6329952 هحفص 17)سیدرپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6329972LIS رورس اب  یهاگشیامزآ  تازیهجت   Wifi میس یب  لوژام ) ) هحفص 17)طبار یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6330241 لاتیجید  لوحت  هحفص 17)هرواشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6330355 هنایار  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 17)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

انبیه6330418 ینابیتشپ  هحفص 17)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هخاش6330549 هس  شک  یلوپ   - ریغتم مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن   - HDMI 1.4V لباک
هدام قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  یلزید - یکیرتکلا  روتارنژ  هداس 7 - 

یآ رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003007000065 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

هخاش6330549 هس  شک  یلوپ   - ریغتم مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن   - HDMI 1.4V لباک
هدام قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  یلزید - یکیرتکلا  روتارنژ  هداس 7 - 

یآ رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه درب   درب ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییزجود گنر  لالح و  اب  درس  یروحم  دیفس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095323000008 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هشوخ  یتراجت  مان  گنردوخ  یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   kg 250 هکشب  T383 تسالپومرت کیلیرکا  هیاپ  رب  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

گنردوخ یتعنص  یدیلوت و  هدننک 
هکشب 10,000 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
دزی یایمیک  ردص  هدنزاس  عجرم  دزی  یایمیک  ردص  هدننک  هضرع  عجرم  ماف  ایرآ  یتراجت  مان   Lit 200 یزلف هکشب  یکیفارت  گنر  لالح  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 1,000 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح درز  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 250 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح دیفس  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 750 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  کی  هجرد  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32438631-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییزجود ییزجود گنر   گنر وو   لالح   لالح اباب   درس   درس یروحم   یروحم دیفس   دیفس گنر   گنر 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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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 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

6329203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  ، تسویپ لودج  تاصخشم و  قبط  اه  گنربشدشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراک  دات  هبددرگاضماورهم 

1101005785000157 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   4500x122 cm زیاس  B.803 دک یکیفارت  دیفس  گنربش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دات هبددرگاضماورهم  لیمکت  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  ، تسویپ لودج  تاصخشم و  قبط  اه  گنربشدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراک 

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

یکیفارت یکیفارت دیفس   دیفس گنربش   گنربش 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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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  نارهت (  ناتسا  قرش  هار  سیلپ  هزوح  ینمیا  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000224 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار سیلپ   سیلپ هزوح   هزوح ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 185 ھحفص 94 
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نیوزق 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 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6329445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضماو رهم  یصوصخو  ینف  تاصخشم  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  -- نآ لالحو  درس  تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددرگ یرازگراب  هناماسردوددرگ 

1101005084000078 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 2 دادعت : 

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

هناماسردوددرگ اضماو  رهم  یصوصخو  ینف  تاصخشم  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  -- نآ لالحو  درس  تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09127840263 هرامشددرگ  یرازگراب  هناماسردوددرگ  اضماو  رهم  یهد  تمیق  زا  سپ  تمیقداهنشیپ  مرف  - ددرگ یرازگراب 

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضماو اضماو رهم   رهم یصوصخو   یصوصخو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم دشاب - - دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ---- نآنآ لالحو   لالحو درس   درس تسالپومرت   تسالپومرت کیلیرکا   کیلیرکا یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
-- ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب هناماسردوددرگ   هناماسردوددرگ

122122

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  تسویپ  لودجو  تاصخشم  قبط  یگدننار  ییامنهار  یکیفارت  یاهولبات  مئالع و  دشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگاضماورهم لیمکت  هدننک  نیمات  طسوت 

1101005785000156 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هدننک نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  تسویپ  لودجو  تاصخشم  قبط  یگدننار  ییامنهار  یکیفارت  یاهولبات  مئالع و  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراک  دات  هبددرگاضماورهم  لیمکت 

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

یگدننار یگدننار ییامنهار   ییامنهار یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  نارهت (  ناتسا  برغ  هار  سیلپ  هزوح  ینمیا  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000225 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنب هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000169 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هداز هللا  دبع  نیسح  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 6 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکینورتکلا  یوزاب  اب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  بصن  اب  هارمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

06240881-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیلپ سیلپ هزوح   هزوح ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 124124

دنب دنب هار   هار ناونع : : ناونع 125125

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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هواز ناتسرهش  فرژ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون 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

6329995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط تاصخشم  ریاس.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - دوش هلاطم  امتح  تسویپ  لیاف   . دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  الاک  دک  ناریا.تسویپ  لیاف 

1101095964000001 زاین :  هرامش 
هواز ناتسرهش  نامیلس  شخب  فرژ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

رایزمرو دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  زیاس  یسکلپ  موینلچ و  سنج  هتسجرب  فورح  ولبات  الاک :  مان 
عبرم رتم   1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع  22 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناتستشد دیراورم  نارادایرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-101 لدم  33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  یرهش  نابایخ  هچوک و  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ناتستشد دیراورم  نارادایرد  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع  4 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس یعلض  تشه  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نیپساک رتسگ  ناحارط  هدننک  هضرع  عجرم  نیپساک  رتسگ  ناحارط  هدنزاس  عجرم   m 6 زیاس ینهآ  مچرپ  یا  هلیم  هیاپ  الاک :  مان 

ددع  3 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هواز یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 
الاک  مان 

لماش :  هصقانم  فیدر  ددع   5
عبرمرتم  دادعت 1  یسکلپ  موینلچ و  سنج  هتسجرب  فورح  ولبات 

ددع دادعت 4  یتراجت  مان  دقاف   T-101 لدم زیاس 33*80  لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات 
یهگا  لصا  رد  لماک  حرش  هب  ...و 

ناریا.تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  ریاس.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - دوش هلاطم  امتح  تسویپ  لیاف   . دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  الاک  دک 

 : یتسپ دک  فرژ ،  یاتسور   - نامیلس ناتسهد  - نامیلس شخب  - هواز ناتسرهش  - یوضر ناسارخ  ناتسا  هواز ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9543134361

53743790-051  ، 53623312-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53623312-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امن امن تهج   تهج وو   امنهار   امنهار یولبات   یولبات مچرپ -  -  مچرپ لیم   لیم اتسور -  -  اتسور یدورو   یدورو ولبات   ولبات نادیم -  -  نادیم ولبات   ولبات نابایخ -  -  نابایخ ولبات   ولبات امن -  -  امن تهج   تهج ولبات   ولبات رباعم -  -  رباعم ولبات   ولبات دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دابآ فجن  یرادرهش  هس  هقطنم  رهش  روما  دحاو  تهج  رباعم  اه و  نابایخ  لودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090286000135 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنمزارف دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 نلاگ ینابایخ  لودج  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 15,000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  نآ  کرادم  هدوب و  یلم  درادناتسا  تمالع  یاراد  هدش  مالعا  یاه  گنر  تسیمازلا  تسا -  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8514614661 یتسپ :  دک  دابآ ،  فجن  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش ، هارراهچ  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ  فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42640041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42640555-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا برغ  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  ارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000556 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش روما   روما دحاو   دحاو تهج   تهج رباعم   رباعم وو   اهاه   نابایخ   نابایخ لودج   لودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

اهروحم اهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 185 ھحفص 99 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sghzycgacdzef?user=37505&ntc=6330208
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330208?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ulsxew33m82s4?user=37505&ntc=6330230
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330230?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابآ فجن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دابآ فجن  یرادرهش  راهچ  هقطنم  رهش  روما  دحاو  تهج  رهش  حطس  رباعم  اه و  نابایخ  لودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090286000136 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنمزارف دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 نلاگ ینابایخ  لودج  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 15,000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  نآ  کرادم  هدوب و  یلم  درادناتسا  تمالع  یاراد  هدش  مالعا  یاه  گنر  تسیمازلا  تسا -  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8514614661 یتسپ :  دک  دابآ ،  فجن  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش ، هارراهچ  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ  فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42640041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42640555-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  هاگتعرس و  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000387 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  تمیق  داهنشپ  ینوناق و  سردآ  دیق  تسا -  یمازلا  دانسا  لیذ  راکنامیپ  روآ  دهعت  یاضما  رهمو و  تسویپ  مرف  رد  جردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  اهب 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم وو   اهاه   نابایخ   نابایخ لودج   لودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع وو   هاگتعرس   هاگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6330427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هس  هقطنم  رد  عقاو  مهن  لپ  ریسم  فالع و  دیهش  نابایخ  ریسم  یامنهار  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096213000060 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن )  دیرخ و  یتسویپ (  دانسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئازا 

6178615789 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  تلم  یوک  لایناد  یوربور  ینامیلس  رادرس  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34486130-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34486131-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قلاطم   Genetec GSC-OM-P GSC Omnicast لرتنک زکرم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000449 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   GENETEC یتراجت مان   TTC Server لدم  omnicast یاهرازفا مرن  لماش  نارهت  کیفارت  لرتنک  زکرم  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 81 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

.دریذپ یم  تروص  تفن  تسارح  دات  دروم  یاه  تکرش  زا  آفرص  دیرخ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ ریسم   ریسم وو   نابایخ   نابایخ ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

TTC ServerTTC Server  لدم لدم   omnicastomnicast یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن لماش   لماش نارهت   نارهت کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم رورس   رورس ناونع : : : : ناونع 132132

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

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

زا 185 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pu3b8r666wybr?user=37505&ntc=6330427
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330427?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nrnngt63q7efe?user=37505&ntc=6330698
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330698?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح 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 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

6330706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  یاهولبات  تخاس  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000044 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  لقن  لمح و  لیاسو  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

زور 7 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یکیتسالپ 30 یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 5 یقربدنب هار 

1101003721000122 زاین :  هرامش 
رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قرش نامیس  یاه  هدروآرف  تکرش  یدنب  هتسب  دقاف   cm 80 عافترا  300x110 cm داعبا حلسم  ریغ   A پیت یسرجوین  لودج  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

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

( زاین حرش  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لاسرا  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129268-076  ، 32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد 55 یقربدنب   یقربدنب هار   هار ددع -  -  ددع 3030 یکیتسالپ   یکیتسالپ یسرجوین   یسرجوین دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق 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 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضماو رهم  یصوصخو  ینف  تاصخشم  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  -- نآ لالحو  درس  تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددرگ یرازگراب  هناماسردوددرگ 

1101005084000078 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 2 دادعت : 

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

هناماسردوددرگ اضماو  رهم  یصوصخو  ینف  تاصخشم  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  -- نآ لالحو  درس  تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09127840263 هرامشددرگ  یرازگراب  هناماسردوددرگ  اضماو  رهم  یهد  تمیق  زا  سپ  تمیقداهنشیپ  مرف  - ددرگ یرازگراب 

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6331144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الول و  یطوق 2*2 ) لایرتم  اب   ) سکع قباطم  تناس  عافترا 70  اب  راد  هیاپ  ولبات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003870 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ شاپرذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یناسر  عالطا  یرهش  راد  هیاپ  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا و هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  لمح و  یاه  هنیزه  .تسا  یمازلا  هنومن  لاسرا  مالقا  مامت  تخاس  زا  لبق  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا لاس  نایاپ  ات  تخادرپ 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلیرکا کیلیرکا یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

الول الول وو   ( ( 22 ** 22 یطوق   یطوق لایرتم   لایرتم اباب    ) ) سکع سکع قباطم   قباطم تناس   تناس   7070 عافترا   عافترا اباب   راد   راد هیاپ   هیاپ ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000119 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  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 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

6328952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یبرس  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000336 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت قافآ  هدننک  هضرع  عجرم   AF-MED-02 لدم  mm 4 تماخض  150x220 cm زیاس یبرس  سنج  تاعشعشت  تظافح  کیتاموتا  یلیر  رد  الاک :  مان 

شیامزآ
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متیآ لماش 4  تسویپ  لیاف  قبط  یبرس  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لیمکت و  اهب  مالعتسا  هگرب  ًانمض 

رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  دنس  تخادرپ 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295597-054  ، 33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا یلیر   یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 138138

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو تمیق  اب  تامدخ  الاک و  هیلک  تسویپ  مالعتسا  حرشب  یدالوف  هغیت  اب  ( پآ لور   ) یا هرکرک  برددشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزهددرگ  مالعا 

1101003327000052 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

طبار یلع  هدننک  هضرع  عجرم  رد  افکآ  هدنزاس  عجرم  پآ  لور  لدم   500x400 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هناماس رد  مالعتسا  باوجرد  تسویپ  حرشب  دادرارق  دقع  تهج  یراک  هموزر  زایندروم و  کرادم  مامضناب  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  رف  یناطلس  یاقآ  هرامش 09113520394 اب  ینف  لاوئس  هنوگره  .ددرگ  همیمض 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: 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 هغیت   هغیت اباب   (( پآپآ لور   لور  ) ) یایا هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 139139

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

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

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

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

6329603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوموبا هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000120 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   JDN-TS860-I لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  یا  هروک  گنر  اب  ینهآ  هندب  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  قبط  روتکاف  شیپ 

دیئامن ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  غلبم  انمض  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

لفق لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 140140

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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هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم رب  یتساوخرد و 10  یاهالاک  دادعت  عون و  تسیل  گرب  ساسا 1  رب  ددرت  لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . رادیرخ طیارش  گرب  ینف و 1 

1101001413000008 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNS لدم دنلب  یا  هشیش  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب یتساوخرد و 10  یاهالاک  دادعت  عون و  تسیل  گرب  ساسا 1  رب  ددرت  لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  دیرخ  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هدافتسا  دک  ناریا  نیمه  زا  طقف  افطل  رادیرخ .  طیارش  گرب  ینف و 1  تاصخشم 

6715513165 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  هاگدورف  ، یروشک دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4326611-083  ، 34326611-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34329999-083 :: 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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  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 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6330765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   access control reader virdi ac1100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000364 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI هدنزاس عجرم   ac1100 لدم ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رادیرخ  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم ماجنا  داتو  لیوحت  زا  سپ  یراکزور  رثکادح 15  هیوست 

تسیا یمازلا  همان  تنامض  هئارا 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733127-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     access  control reader virdi ac1100access  control reader virdi ac1100 ناونع : : ناونع 142142
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  تنیباک /  یرتاب  / سا یپ  وی  / یرهش طخ  زا 48و24  ینابیتشپ  اب  گولانآ  یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001975 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

طابترا زارفا  وگ  مایپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXO لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

طابترا زارفا  وگ  مایپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
کینورتکلا وسرپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HYPERION سا یپ  وی  هاگتسد  دربراک  یطابترا  درب  الاک :  مان 

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

لتاراف  SBC24007-Black لدم  UPS یرتاب تنیباک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش عوجر  تسویپ  یاضاقت  تساوخرد  حرش  هب  ینف  داهنشیپ  هئارا  تهج  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنزورف  06153182231 سامت : هرامش 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تنیباک /  /  تنیباک یرتاب   یرتاب // ساسا یپیپ   ویوی   // یرهش یرهش طخطخ   وو2424   4848 زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ اباب   گولانآ   گولانآ یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 143143
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یلامش ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دادرارق بلاق  - یمازلا هناگادج  مالقا  یراذگتمیق  - تسویپ لیاف  قباطم  روتوم و ..  ، پآ لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05832727892 ولنازیا یاقآ  یگنهامه 

1101001371000046 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یگنهامه  - هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دادرارق بلاق  - یمازلا هناگادج  مالقا  یراذگتمیق  - تسویپ لیاف  قباطم  روتوم و ..  ، پآ لور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05832727892 ولنازیا

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727804-058  ، 32727800-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32727801-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ..  .. وو روتوم   روتوم ،، پآپآ لور   لور ناونع : : ناونع 144144
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ناتسلگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاهناتسوب  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097403000034 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوت تعنص  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALHB-LV2260 لدم درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

روآون رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نروس  لدم   80x80x65 cm داعبا فایلا  اب  هدش  مواقم  ینتب  جنرطش  زیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/01 زاین :  خیرات 
یقاتشم هللا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40x57 cm زیاس یتخرد  حرط  یرهش  یاضف  دربراک  ینتب  رد  نودب  هلابز  لطس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

یقاتشم هللا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم  یتخرد  هخاش  هس  حرط   m 1 عافترا  50x80 cm زیاس  T3 لدم ینیئزت  ینتب  نادلگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/01 زاین :  خیرات 
ایک سراف  اسآ  نت  یشزرو  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   152x272 cm داعبا  TF188 لدم رادخرچ  گنپ  گنیپ  زیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

ناواراک هدننک  هضرع  عجرم   M 102 لدم  m 2/5 عافترا  7x3 m داعبا هتخاس  شیپ  سکناک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/01 زاین :  خیرات 
ناهفصا نوتب  تادیلوت   cm 56 عافترا  160x50 cm داعبا یتشپ  نودب  هرفن  هس  یروت  ینتب  تکمین  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسلگ ،  یرادرهش  - ناتسلگ رهش   - هواس نارهت  هداج  رتمولیک 25   - ناتسراهب ناتسرهش   - نارهت ناتسا  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3756194369

56333550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56322262-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دنب6329989 هحفص 91)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

شیپ شیپ سکناک   سکناک -- رادخرچ رادخرچ گنپ   گنپ گنیپ   گنیپ زیم   زیم ینیئزت -  -  ینیئزت ینتب   ینتب نادلگ   نادلگ ینتب -  -  ینتب ردرد   نودب   نودب هلابز   هلابز لطس   لطس ینتب -  -  ینتب جنرطش   جنرطش زیم   زیم درالوب -  -  درالوب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع
یروت یروت ینتب   ینتب تکمین   تکمین هتخاس -  -  هتخاس

145145
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسد6330848 یقربدنب 5 هار  ددع -  یکیتسالپ 30 یسرجوین  هحفص 91)دیرخ :  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  ربتعم  یتناراگ  اب  طقف  نژیو  کیاه   Ds-9632NI-i8 لدم طقف  لاناک  ود  یس و   nvr هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ 

1101095549000766 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
رظان قفا  انیب  هدننک 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ دنس و  میظنت  زا  دعب  هام  ات 3  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  یاههنیزه  هیلک 

افطل کمایپ   09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ طابترا   طابترا سراپ   سراپ ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   طقف   طقف نژیو   نژیو کیاه   کیاه   Ds-9632NI - i8Ds-9632NI - i8 لدم   لدم طقف   طقف لاناک   لاناک ودود   وو   یسیس     nvrnvr  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش تسویپ   تسویپ قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم
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ناتسدرک یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هیهت  تسویپ  تسیل  ساسارب  .نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004838000042 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET
ددع 4 دادعت : 

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

.ددرگ هیهت  تسویپ  تسیل  ساسارب  .نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617739433 یتسپ :  دک  یزار ،  یایرکذ  دمحم  راولب   2/17 ناراهب   جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33730501-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33777066-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002993 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   C5 لدم  FM ویدار لسکیپاگم و   3/15 نیبرود ثوتولب و  یراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ددرگ یم  هیوست  لاس 1402  جرب 3  رخآ  یلام  لاس  نایاپ  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 , ... نویساربیلاک تلاصا و  یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسا

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 147147

GPSGPS ناونع : : ناونع 148148
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مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسررب تسویپ  تسیل  قبط  /MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5341-X30HPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدکناریا  / دوش

1101090062000132 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5341-X30HPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 

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

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مب یرادرهشرابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  / دوش تبث  تسویپ  تسیل  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  مب  یرادرهش  رابنا  ات  لمح  هیارک  / رادرابنا دات  زا  دعب  یرابتعا  تروصب 

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسررب یسررب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط //MILESIGHTMILESIGHT یتراجت   یتراجت مان   مان   MS-C5341-X30HPBMS-C5341-X30HPB  لدم لدم لاتیجید   لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا // دوش دوش
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رهشناوضر نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093950000014 زاین :  هرامش 

رهشناوضر نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-M246B لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  تلوب 2   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4384179991 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  فکمه  هقبط  رون - مایپ  هچوک  یرادنامرف - تشپ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  - رهشناوضر رهشناوضر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44626062-013  ، 44625061-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44625062-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود بابح  ددع  ددع POE و 3   3 یریوصت ، تراظن  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000159 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 150150

نیبرود نیبرود بابح   بابح ددع   ددع وو  33     POEPOE  ددع ددع   33 یریوصت ، ، یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  یزکرم  هناخرادهار  رتائت  یفمآ  نلاس  ریوصت  طبض  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000156 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: 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

هناخرادهار هناخرادهار رتائت   رتائت یفمآ   یفمآ نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت طبض   طبض تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152
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ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCO یتعنص نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092046000038 زاین :  هرامش 

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
PCO یتعنص نیبرود  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدکشناد  سانشراک  دیئات  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  تبث  دیرخ و  رد  تکرش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
هانپنادزی رتکد  ماهبا 09909491598  عفر  تهج  سامت  هرامش 

یتسپ دک  ناهفصا ،  رجاهم   دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگباوخ  بنج  بیرج  رازه  نابایخ  یدازآ  نادبم  ناهفصا   ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8174675551 : 

36736549-031  ، 36736550-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36736535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCOPCO یتعنص   یتعنص نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 153153
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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 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

6330468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  حرش  هب  یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  نرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005473000054 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

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

 . دامن لصاح  سامت  هرامش 09155437864  هب  ییازکل  یاقا  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  مرتحم  ماگدننک  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

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نرود   نرود ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000043 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

لباق یراک  زور  لقادح 20  تسویپ  حرش  هب  هطوبرم  لامعا  هیلک  ماجنا  دات و  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  .درادن  دوجو  تخادرپ  شیپ  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   88 زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک .هباشم   .هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 155155
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لدج  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003468000046 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لودج  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  دیرخ و  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگب رارق  هناماس  رد  هدش  روهممو  لیمکت  مالعتسا  هگرب  امتح  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  زین  متسیس  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5163974131 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نابایخ  لوا  یناسربآ -  هارراهچ  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343513-041  ، 3343731-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3343600-041 :: 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

یزکرم ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناجیلد.ناجیمک.تالحم.دنزاش.نیمخ.کارا ) داینب هعبات  یاه  ناتسرهش  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005247000037 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد هکدنتسه  تکرش  هب  زاجم  یاه  تکرش  نمضرد  / تسویپ حرش  قباطم  داینب  هعبات  یاه  ناتسرهش  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  زیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 086-32225503  اب  ماهبا  تروص  رد.دنتسه  تکرش  هب  زاجم  یقوقح  صاخشاودشابروکذم  تایلمع  حرش  هب  طبترم  یراک  هموزر 

3813751191 یتسپ :  دک  نمهب ،  نابایخ 22  ییاراد  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247351-086  ، 32222027-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لدج   لدج حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 157157
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6330698TTC Server لدم  omnicast یاهرازفا مرن  لماش  نارهت  کیفارت  لرتنک  زکرم  رورس  هحفص 91) : هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یسرزاب6331200 فیاظو  یارب  نیبرود  ییانیب  متسیس  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

ربتعم6330765 یتناراگ  اب   access control reader virdi ac1100یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 105) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبناج6330468 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 114)نرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتناراگ6328911 اب  طقف  نژیو  کیاه   Ds-9632NI-i8 لدم طقف  لاناک  ود  یس و   nvr هاگتسد
.دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  طابترا  سراپ  ربتعم 

هحفص 114) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6329017 مالعا  افطا و  متسیس  هحفص 45)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6329149 لرتنک  هب  طوبرم  هحفص 33)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لدبم6329274 , راد لبوکومرت  جنسترارح  , یتراک میس  هدننک  نفلت  , رشلف ریژآ  ) هژورپ نیا  رد  زاین  دراوم 
یزادنا هار   LHD 68 لباک یترارح  یدود  روتکتد  یرطاب  , هیذغت عبنم  هب 12,  24

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لیاف6329425 تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هام6330782 زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  .تسویپ  تاصخشم  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  تاعطق 
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لقادح6331175 تهج  یرهش  زاگ  ، CO2 تشن قیرح  مالعا  متسیس  ددع  یزادنا 5  هار  بصن  هیهت و 
دحاو هب  لاصتا  تیلباق  یجورخ  اب 16  قیرح  نالعا  لنپ  رشالف  غارچ  ریژآ و  عبرم  رتم   40

یناشنشتآ

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6330584 2 لانیجروا = )  ) لدم 1702 وکسیس  تنیوپ  هحفص 55)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دیرخ و6330808 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ 
تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6330575 حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  هحفص 114)دکناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هقطنم  حطس  ناگدروخلاس  نیلولعم و  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  بسانم  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000388 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/03/06 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  تمیق  داهنشپ  ینوناق و  سردآ  دیق  تسا -  یمازلا  دانسا  لیذ  راکنامیپ  روآ  دهعت  یاضما  رهمو و  تسویپ  مرف  رد  جردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  اهب 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاسو6328936 لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 105) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لفق6329603 ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 105) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت6329638 لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 105) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دنب6329989 هحفص 91)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ود6330264 هقطنم  حطس  ناگدروخلاس  نیلولعم و  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  بسانم  هحفص 16)یارجا  ددرت  ( ددرت

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

ربتعم6330765 یتناراگ  اب   access control reader virdi ac1100یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 105) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ودود هقطنم   هقطنم حطس   حطس ناگدروخلاس   ناگدروخلاس وو   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت تهج   تهج رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) 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

تسویپ6330575 حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  هحفص 114)دکناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شزادرپ6331242 یانبم  رب  ددبما  زمرق  غارچ  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  دادعت 8  بصن  دیرخ و 
سیلپ هیدات  تفایرد  ریوصت و 

هحفص 11) 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

تسویپ6330575 حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  هحفص 114)دکناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401  - 37 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329155 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

یزکرم نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

88969737 و 85193768 مان :  تبث  رتفد   - 0211456 :: نفلت :: - www.setadiran.ir -www.nigc-qazvin.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه هلپ   هلپ هار   هار تهج   تهج دود   دود وو   قیرحدض   قیرحدض یاه   یاه هدرپ   هدرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

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

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

:: 2001091335000095و1401-37 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 19  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329186 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 10   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

88969737 و 85193768 مان :  تبث  رتفد   - 0211456 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-www.nigc-qazvin.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091335000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329792 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق  ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/07/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم  ، 3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه هلپ   هلپ هار   هار تهج   تهج دود   دود وو   قیرحدض   قیرحدض یاه   یاه هدرپ   هدرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه هلپ   هلپ هار   هار تهج   تهج دود   دود وو   قیرح   قیرح دضدض   یاه   یاه هدرپ   هدرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک ملاس  حیحص و  لیوحت  لمح و  هنیزه  .هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  قیرح  دض  یرارطضا  جورخ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.مالعتسا هدنرب  هدهع ی  هب 

1101005850000170 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E120 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05832728328 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   یرارطضا   یرارطضا جورخ   جورخ برد   برد ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحا

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003775000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331087 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم و عبانم  یضارا  فرصت  بیرخت و  یزوس و  شتآ  زا  یریگولج  یعیبط و  عبانم  نایعا  هصرع و  زا  یرادهگن  تظافح و  تبقارم ، تشگ ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح  ءافطا  رما  رد  یراکمه 

دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عبانم یضارا  فرصت  بیرخت و  یزوس و  شتآ  زا  یریگولج  یعیبط و  عبانم  نایعا  هصرع و  زا  یرادهگن  تظافح و  تبقارم ، تشگ ، تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

قیرح  ءافطا  رما  رد  یراکمه  یلم و 
19,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   950,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یعیبط و عبانم  لک  هرادا  تعیبط - نابایخ  یرهطم - دیهش  راولب  - جوسای  ، 7591741375 یتسپ :  دک  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادزیخبآ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6329017 مالعا  افطا و  متسیس  هحفص 45)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6329149 لرتنک  هب  طوبرم  هحفص 33)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس6329155 یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

رابنا6329167 قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 45)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

داتس6329186 نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

ددع6329243 دادعت 10  هب  کیاف  یترارح  یدود  هحفص 45)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لدبم6329274 , راد لبوکومرت  جنسترارح  , یتراک میس  هدننک  نفلت  , رشلف ریژآ  ) هژورپ نیا  رد  زاین  دراوم 
یزادنا هار   LHD 68 لباک یترارح  یدود  روتکتد  یرطاب  , هیذغت عبنم  هب 12,  24

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

شتآ شتآ زازا   یریگولج   یریگولج وو   یعیبط   یعیبط عبانم   عبانم نایعا   نایعا وو   هصرع   هصرع زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   تظافح   تظافح تبقارم ، ، تبقارم تشگ ، ، تشگ تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
قیرح قیرح افطا   افطا رما   رما ردرد   یراکمه   یراکمه وو   یلم   یلم عبانم   عبانم یضارا   یضارا فرصت   فرصت وو   بیرخت   بیرخت وو   یزوس   یزوس

163163

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

لیاف6329425 تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اه6329486 قابطنا  مدع  عفر  قیرح و  افطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و   ، مالقا هحفص 9)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6329792 یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرح و  دض  یاه  هدرپ  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

دنولا6329852 رذآ  لابقا  هاگنامرد  رورس  قاتا  قیرح  افطا  هحفص 45)مالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتامدخ6330531 یاهروانش  قیرح  ءافطا  پمپ  هاگتسد  لیوحت 5  لمح و  هحفص 45)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تفن6330580 یادهش  ینامرد  زکرم  قیرح  یافطا  متسیس  هحفص 45)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هام6330782 زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  .تسویپ  تاصخشم  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  تاعطق 
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6330843 دض  یرارطضا  جورخ  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

هصرع و6331087 زا  یرادهگن  تظافح و  تبقارم ، تشگ ، تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یلم و عبانم  یضارا  فرصت  بیرخت و  یزوس و  شتآ  زا  یریگولج  یعیبط و  عبانم  نایعا 

قیرح افطا  رما  رد  یراکمه 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

لقادح6331175 تهج  یرهش  زاگ  ، CO2 تشن قیرح  مالعا  متسیس  ددع  یزادنا 5  هار  بصن  هیهت و 
دحاو هب  لاصتا  تیلباق  یجورخ  اب 16  قیرح  نالعا  لنپ  رشالف  غارچ  ریژآ و  عبرم  رتم   40

یناشنشتآ

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - )  لیاف  حرش  اب  قباطم  کینورتکلا (  تظافح  متسیس  زاین  دروم  مالقا  متیآ  هن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023001041 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x35 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس  عجرم 
فالک 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسا .  یمازلا  تسویپ  لیاف  ندومن  اضما  رهم و  .دشاب  هدوزفا  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تمیق  دراد .  تیولوا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو  عبانم  تسیل  رد  تسیاب  یم  ناگدنهد 

 . دنشاب یم  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  لاسرا  هب  مزلم  اههاگشورف 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: 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

کینورتکلا6330849 تظافح  متسیس  زاین  دروم  مالقا  متیآ  هحفص 131)هن  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا متیآ   متیآ هنهن   ناونع : : ناونع 164164
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهب تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

59-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  هد  تدم  فرظ  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

behranoil.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع تازیهجت ، لاوما و  زا  تظافح  تاررقم ، مظن و  لرتنک  یهدناماس ، تبقارم ، ینابهگن ، لماش  یکیزیف  تظافح  روما  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتشوش و هناخراک  هاگشیالاپ ،  یزکرم ،  رتفد  ینوماریپ  یکیزیف و  هطوحم  رد  یجورخ  یدورو و  یدابم  تافیرشت  یریوصت ، شیاپ  ینوماریپ ، تظافح  تاماظتنا ،

دوخ هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  یردنب  هنایاپ 

 - اجان یریگشیپ  سیلپ  ماظتنا  زکرم  یوس  زا  ای 2  هبتراب 1  تیلاعف  زوجم  یاراد  طیارش و  دجاو  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://www.behranoil.co/fa/tender.htmlنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ینوماریپ تظافح   :: 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

مظن و6331179 لرتنک  یهدناماس ، تبقارم ، ینابهگن ، لماش  یکیزیف  تظافح  روما  ماجنا  یراذگاو 
شیاپ ینوماریپ ، تظافح  تاماظتنا ، تایلمع  تازیهجت ، لاوما و  زا  تظافح  تاررقم ،

 ، یزکرم رتفد  ینوماریپ  یکیزیف و  هطوحم  رد  یجورخ  یدورو و  یدابم  تافیرشت  یریوصت ،
هناخراک هاگشیالاپ ، 

هحفص 132) ینوماریپ  ( ینوماریپ تظافح   تظافح

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وو لاوما   لاوما زازا   تظافح   تظافح تاررقم ، ، تاررقم وو   مظن   مظن لرتنک   لرتنک یهدناماس ، ، یهدناماس تبقارم ، ، تبقارم ینابهگن ، ، ینابهگن لماش   لماش یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ینوماریپ ینوماریپ وو   یکیزیف   یکیزیف هطوحم   هطوحم ردرد   یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو یدابم   یدابم تافیرشت   تافیرشت یریوصت ، ، یریوصت شیاپ   شیاپ ینوماریپ ، ، ینوماریپ تظافح   تظافح تاماظتنا ، ، تاماظتنا تایلمع   تایلمع تازیهجت ، ، تازیهجت

هناخراک هناخراک هاگشیالاپ ،  ،  هاگشیالاپ یزکرم ،  ،  یزکرم رتفد   رتفد

165165
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ قباطم   Easy Check 3000 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000243 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TN34091 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک  3D سکلفیمس روتکتد  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6331164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ربارکسا مرالآ و   - روتکتد  ) رلک زاگ  یزاس  یثنخ  هناماس  درکراک  تحصو  ینمیا  یهاوگ  هیدات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001255 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنامسپ تیریدم  تامدخ  ریاس  هیفصت و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هتسه   هتسه بطبط     MM  نشکناک نشکناک   33DD  سکلفیمس سکلفیمس روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 166166

(( ربارکسا ربارکسا وو   مرالآ   مرالآ  - - روتکتد روتکتد  ) ) رلک رلک زاگ   زاگ یزاس   یزاس یثنخ   یثنخ هناماس   هناماس درکراک   درکراک تحصو   تحصو ینمیا   ینمیا یهاوگ   یهاوگ هیدات   هیدات ناونع : : ناونع 167167

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

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

زا 185 ھحفص 133 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hn6x2f8p4zd5v?user=37505&ntc=6330682
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330682?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mvtpn6nthcaux?user=37505&ntc=6331164
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6331164?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6329243 دادعت 10  هب  کیاف  یترارح  یدود  هحفص 45)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

چیوس6329272 هحفص 45)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لدبم6329274 , راد لبوکومرت  جنسترارح  , یتراک میس  هدننک  نفلت  , رشلف ریژآ  ) هژورپ نیا  رد  زاین  دراوم 
یزادنا هار   LHD 68 لباک یترارح  یدود  روتکتد  یرطاب  , هیذغت عبنم  هب 12,  24

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشک و6330024 میس  اب  هارمه  هجرد   LHD 68 لباک یترارح و  یدود و  روتکتد  هب  زاین  رورس  قاتا 
قرب رورس و  قاتا  رد  یشک  لباک 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یا6330682 هتسه  بط   M نشکناک  3D سکلفیمس هحفص 132)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

هام6330782 زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  .تسویپ  تاصخشم  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  تاعطق 
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسویپ6331161 لیاف  قباطم  زاگ  روسنس  هحفص 45)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6331164( ربارکسا مرالآ و   - روتکتد  ) رلک زاگ  یزاس  یثنخ  هناماس  درکراک  تحصو  ینمیا  یهاوگ  هحفص 132)هیدات  روتکتد  ( روتکتد
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  رهش  نیکشم  یزرواشک  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم هب  کیسالک  ریگ  دزد  یزکرم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
gvan و z4ga oltra

1101003852000015 زاین :  هرامش 
یلیبدرا ققحم  هاگشناد  رهش  نیکشم  یزرواشک  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

gvan و z4ga olktra تاصخشم هب  کیسالک  ریگ  دزد  یزکرم  هاگتسد  رظندم  هاگتسد  تسا و  هدش  هدافتسا  هیاشم  دک  ناریازا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  هاگتسد  -2

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -3

5663159156 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  یزرواشک  هدکشناد  - دابآریصن هداج  - رهش نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32546227-045  ، 32545624-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32545624-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6330579gvan و z4ga oltra تاصخشم هب  کیسالک  ریگ  دزد  یزکرم  هحفص 135)هاگتسد  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

gvangvan وو     z4ga oltraz4ga oltra تاصخشم   تاصخشم هبهب   کیسالک   کیسالک ریگ   ریگ دزد   دزد یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 168168

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

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

زا 185 ھحفص 135 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bwmlxhmg69ke2?user=37505&ntc=6330579
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330579?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب قباطم  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000084 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   Vess R3604fiD لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

PROMISE TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   w 1100 ناوت  V 220 ژاتلو  A 8 نایرج تدش   PROMISE
ددع 1 دادعت : 

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

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب ملیف  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000170 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هلاس کی  لقادح  یتناراگ  اب   IS USM رتم یلیم  زنل 18-135  هارمه  هب   EOS 90D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

IS USM رتم یلیم  زنل 18-135  هارمه  هب   EOS 90D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود یاه   یاه هناماس   هناماس هبهب   طوبرم   طوبرم زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشدالوف دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربملیف یساکع و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001335000069 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HDR-XR520E/BE34 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

درفنم اریمس  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EOS 650D لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  دازریش  سدنهم  یاقآ  بانج  یلخاد 169  نفلت 03152630161-163  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491741111 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  راولب  رهشدالوف - ناجنل - ناهفصا - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52630161-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52624181-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین هیذغت  شیامزآ  تست و  تالآرازبا  هیهت  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002585 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  طسوتراک  ماجناداتزا  سپ  تخادرپ.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یناحبس  یاقآ  هرامشابرتشیب 09127325792  تاعالطا  تهج  تس  مازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  تسا  هدوزفا  شزرارب 

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

33345520-023  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6330826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدود یراکش  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000521 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرهش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   EVERGREEN LINE یتراجت مان   GB9310 لدم یراکش  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین ورین هیذغت   هیذغت شیامزآ   شیامزآ وو   تست   تست تالآرازبا   تالآرازبا هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 172172

دیدود دیدود یراکش   یراکش نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 173173

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

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

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

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

6331086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  سیک -  هب  یساکع  نیبرود  یطابترا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000971 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   BNC لدم نیبرود  لباک  یطابترا  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود یطابترا   یطابترا لباک   لباک ناونع : : ناونع 174174
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6331131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000065 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتساوخرد دنربو  دادعتو  حرش  ساسارب  یتسویپ  تازیهجت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
فیدر  6 دادعت : 

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

هار بصن  لیوحتزا  سپودشابیم  یمازلا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  هئارا  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامشاب 45286934-021  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  مادقا  ییراک  زور  هیوست 10  هب  تبسن  هطوبرم  دحاو  داتو  شزومآ  یزادنا ،

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتناراگ6328911 اب  طقف  نژیو  کیاه   Ds-9632NI-i8 لدم طقف  لاناک  ود  یس و   nvr هاگتسد
.دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  طابترا  سراپ  ربتعم 

هحفص 114) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ6328960 لنپ 24  چپ  هحفص 114)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6329371GPS(114 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادهگن و6329406 سیورس ، تاریمعت ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم یاه  نیبرود  هعسوت 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6329664 تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 17)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادرب6329691 ملیف  یساکع و  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

 ...  ... وو لباک   لباک وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 175175
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراجت6329700 مان   MS-C5341-X30HPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود 
تسا هباشمدکناریا  / دوش یسررب  تسویپ  تسیل  قبط  /MILESIGHT

هحفص 114) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6329880 هحفص 114)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادربملیف6329897 یساکع و  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

ورین6330097 هیذغت  شیامزآ  تست و  تالآرازبا  هیهت  هحفص 17)تایلمع  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6330225 بابح  ددع  ددع POE و 3   3 یریوصت ، تراظن  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 114)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6330345crevis یتعنص هحفص 33)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6330350imperx یتعنص هحفص 33)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6330421PCO یتعنص هحفص 114)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6330468 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 114)نرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6330575 حرش  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  زاین 8  دروم  یالاک  .هباشم  هحفص 114)دکناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6330643 لدج  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 114)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیدود6330826 یراکش  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

سیک6331086 هب  یساکع  نیبرود  یطابترا  هحفص 17)لباک  نیبرود  ( نیبرود

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

6331131 ... لباک و هحفص 17)رورس و  نیبرود  ( نیبرود

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

یسرزاب6331200 فیاظو  یارب  نیبرود  ییانیب  متسیس  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناکرسیوت ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  قبط  روتکژرپ  اتید  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093812000115 زاین :  هرامش 

ناکرسیوت ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ردنب ایوپ  ناراک  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   DATA PROJECTOR یتراجت مان   PT-LB90 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SCOPE یتراجت مان   ES لدم  250x250 cm داعبا یقرب  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  هیدات  ینف و  ظاحل  زا  دات  تروص  رد  هدنرب  هب  مالعا  ددرگ و  تسویپروتکاف  شیپ  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

6581663335 یتسپ :  دک  ریت ،  تشادهب 7 زکرم  دیشرف  نادیم  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34923442-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34922400-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ6329957 اتید  هحفص 142)رتویپماک و  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

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

تروپ 63300051 چیوس 4   -- ATEN لباکددع  1ATEN) تروپ رتیلپسا 4  - ( ATEN تروپ رتیلپسا 8 
VGA هب  HD لیدبت روتکژرپ  اتید  پمال  ATE هاگتسد

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 176176
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نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزنب یزاس  هریخذ  نزاخم  رد  TG هلول بصن  یزیمآ و  گنر   ، ییادززاگ ، هژیو دنامسپ  ءاحما  لمح و  , یدنب هتسب  یبوریال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجریس تفن  رابنا  روانش  فقس  هرامش 1و 7  یلومعم 

1101091990000299 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هیلک انمض  تسا  یمازلا  تسیز  طیحم  نامزاس  زا  دنامسپ  ءاحما  تهج  تیحالص   , تاسیسات هینبا و  یاه  هتشر  یراکنامیپ  تیحالص  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  نامزاس  نآ  هدنیامن  روضح  دریگ و  تروص  دیاب  راکنامیپ  طسوت  تسیز  طیحم  نامزاس  اب  تابتاکم 

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

35231191-034  ، 32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزنب نیزنب یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ نزاخم   نزاخم ردرد   TGTG هلول   هلول بصن   بصن وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر  ، ، ییادززاگ ییادززاگ ،، هژیو هژیو دنامسپ   دنامسپ ءاحما   ءاحما وو   لمح   لمح ,, یدنب یدنب هتسب   هتسب یبوریال   یبوریال ناونع : : ناونع
یلومعم یلومعم

177177

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

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

زا 185 ھحفص 143 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6uvls9dbncy8d?user=37505&ntc=6328995
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6328995?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب  2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  کارتفیل -  حتف  68 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010304 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب  2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  کارتفیل -  حتف  94 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010307 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همدخ همدخ اباب     2 0002000 لدم لدم نتنت     77 ایای 55 ربالاب   ربالاب نیمات   نیمات کارتفیل -  -  کارتفیل ناونع : : ناونع 178178

همدخ همدخ اباب   کارتفیل   کارتفیل  - - ربرب الاب   الاب هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 179179
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329503 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,440,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش  - موس نابایخ  یاهتنا  - رجفلاو کرهش  یاهتنا  یبونج –  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت –   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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

6329599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   HP SAN 1.8TB 10K SAS 787649 زاس هریخذ  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی   DL380 G9 1.8TB 10K 791055 رورس دراه 

1201003034000498 زاین :  هرامش 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 

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

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

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یناما  سدنهم   64112437 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 180180

DL380 G9 1 .8TB 10K 791055DL380 G9 1 .8TB 10K 791055 رورس   رورس دراه   دراه  --  -- HP SAN 1 .8TB 10K SAS 787649HP SAN 1 .8TB 10K SAS 787649  زاس زاس هریخذ   هریخذ دراه   دراه ناونع : : ناونع 181181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 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

6330524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصاصتخا  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  تیابارت  4 لانرتسکا دراه  هاگتسد  8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050113000026 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795547 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هناخ  هدزیس  یلعوب  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38343019-081  ، 38261026-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38278330-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6330726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  هاگشیالاپ و  حطس  رد  مرفتلپ  یارجا  حالصا و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001495 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق کی  1 دادعت : 
1402/06/26 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیحالص یهاوگ  هیارا  نینچمه  دوش  ءاضما  رهم و  تمیق  داهنشیپ  هحفص  دیاب  هک  هدش ، دیق  دادرارق  سیون  شیپ  رد  دادرارق  دقع  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لطاب  داهنشیپ  ، تروصنیاریغرد تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  اب  نامزمه  ، نامیپ هچرتفدرد  هدش  رکذ  تیحالص  همانیهاوگ  ینمیا و 

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

33002291-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیابارت تیابارت 44 لانرتسکا لانرتسکا دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد 88 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 182182

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ وو   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ حطس   حطس ردرد   مرفتلپ   مرفتلپ یارجا   یارجا وو   حالصا   حالصا یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 183183

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

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

زا 185 ھحفص 146 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6bl8la6jvzbp5?user=37505&ntc=6330524
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330524?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j6xql3kbgj4yw?user=37505&ntc=6330726
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6330726?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع بعکم 1  رتم  مجح 100  هب   GRP نزخم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع نویسنادنوف 1 

1101005963000386 زاین :  هرامش 
نامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرخ سراپ  تعنص  زاتشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلب  یتراجت  مان   Ton 10 تیفرظ  GRP سنج بآ  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ  تسویپ  اضما و  رهم ،  لیمکت ،  یتسیاب  تسویپ  کرادم  دشابیم  هنازخ  دانسا  دقن و  تروصب  ینارمع  عبانم  قیرط  زا  اهتخادرپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  تسویپ  مدع 

7616839796 یتسپ :  دک  نامرک ،  بالضاف  با و  تکرش  هواس  راولب  شبن  نمهب  راولب 22  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224801-034  ، 33222960-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220929-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد6328995 TG هلول بصن  یزیمآ و  گنر   ، ییادززاگ ، هژیو دنامسپ  ءاحما  لمح و  , یدنب هتسب  یبوریال 
یلومعم نیزنب  یزاس  هریخذ  نزاخم 

هحفص 142) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخ6329183 اب   2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  هحفص 142)کارتفیل -  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخ6329201 اب  کارتفیل   - رب الاب  هاگتسد  کی  هحفص 142)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6329503 هریخذ  تازیهجت  هحفص 142)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6329599DL380 G9 1.8TB رورس دراه   -- HP SAN 1.8TB 10K SAS 787649 زاس هریخذ  دراه 
10K 791055

هحفص 142) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریوصت6329664 تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 17)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

ددع ددع   11 نویسنادنوف   نویسنادنوف ددع   ددع   11 بعکم   بعکم رتم   رتم   100100 مجح   مجح هبهب     GRPGRP  نزخم نزخم ناونع : : ناونع 184184

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

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

تافلت6330014 شهاک  لوژام  یزادنا  هار  تهج  چیئوس  دراه و  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تیابارت6330524 4 لانرتسکا دراه  هاگتسد  8 هحفص 142)دیرخ زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6330726 هریخذ  هاگشیالاپ و  حطس  رد  مرفتلپ  یارجا  حالصا و  هحفص 142)یحارط ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ددع6330995 نویسنادنوف 1  ددع  بعکم 1  رتم  مجح 100  هب   GRP هحفص 142)نزخم زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنب6329989 هحفص 91)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسد6330848 یقربدنب 5 هار  ددع -  یکیتسالپ 30 یسرجوین  هحفص 91)دیرخ :  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زیم6330915 ینیئزت -  ینتب  نادلگ  ینتب -  رد  نودب  هلابز  لطس  ینتب -  جنرطش  زیم  درالوب -  دنب  هار 
یروت ینتب  تکمین  هتخاس -  شیپ  سکناک  - رادخرچ گنپ  گنیپ 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 105) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 185 ھحفص 148 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6329803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا  هار  بصن و  اب  هاگتسد  کی  ید  چا  لوف  نوسکیدار  سنارفنک  ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت سپ  زور  هیوست 20 

دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 
1201001036000691 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا6329803 هار  بصن و  اب  هاگتسد  کی  ید  چا  لوف  نوسکیدار  سنارفنک  هحفص 149)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هاگتسد   هاگتسد کیکی   یدید   چاچا   لوف   لوف نوسکیدار   نوسکیدار سنارفنک   سنارفنک ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 185185

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

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

زا 185 ھحفص 149 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  ...و  دراه  رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003656000027 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  روتکاف  تخادرپ  دشاب .- یم  یمازلا  یتسویپ ) کرادم  تاکرادت ( هناماس  رد  نآ  یراذگ  راب  روتکاف  شیپ  گرب  ندومن  اضما )  رهم و   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتناراگ  لاس  یاراد 2  لقادح.دشاب  یم  یمسر  باسحتروص  هئارا  الاک و  تیور  لیوحت و 

5715675434 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  هدکشناد   هار  راهچ  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458524-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458524-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا تاغیلبت  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 06 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6329690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN و NAS یرازفا مرن  یاهراکهار  یزاسهدایپ  روظنمب  ریز  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تسیل  قبط  )

1101005032000154 زاین :  هرامش 
یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

SAN و NAS یرازفا مرن  یاهراکهار  یزاسهدایپ  روظنمب  ریز  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ تسیل  قبط  )

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ...و   ...و دراه   دراه وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 186186

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) SANSAN  وو   NASNAS یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاهراکهار   یاهراکهار یزاسهدایپ   یزاسهدایپ روظنمب   روظنمب ریز   ریز تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع 187187

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

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

زا 185 ھحفص 150 
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زاریش بیغتسد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیابارت تیفرظ 1/2 g9 لدم  hp رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090247000108 زاین :  هرامش 

زاریش بیغتسد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یحتفراسمس دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   15K لدم  GB 300 تیفرظ هنایار  رورس  دربراک   G9 کسید دراه  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک زا  امارتحا  HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 872479-B21 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

7145683769 یتسپ :  دک  تایناخد ،  هرادا  یوربور  ظفاح  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2310-071  ، 32288064-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32298092-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 * یتسویپ تسیل  اب  قباطم  HP ProLiant DL380 G10 8sff رورس  * دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003189000029 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 * یتسویپ تسیل  اب  قباطم  HP ProLiant DL380 G10 8sff رورس  * دیرخ  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517813167 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  ادهش  رازم  بنج  دادرخ  نادیم 15  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33561104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33553806-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیابارت تیابارت 1/21/2 تیفرظ   تیفرظ g9g9  لدم لدم   hphp  رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 188188

 * * یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم HP ProLiant DL380 G10  8sffHP ProLiant DL380 G10  8sff رورس   * * رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE Proliant DL380 G10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095327000059 زاین :  هرامش 

ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ینامرد ،  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  داتس  رذابا ، نابایخ  یادتبا  دادرخ ، هدزناپ  نادیم  ناشاک ، ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8713783976 : 

55444055-031  ، 55444997-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55464950-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تشدورم  رورس  یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000366 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAXTOR یتراجت مان   INTERNAL لدم  GB 320 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  تشدورم  رورس  یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE Proliant DL380 G10HPE Proliant DL380 G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 190190

رورس رورس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 191191
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روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح  تسویپ -  تسیل  قبط  هکبش  رورس و  قاتا  یزاس  درادناتسا  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094853000025 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح  تسویپ -  تسیل  قبط  هکبش  رورس و  قاتا  یزاس  درادناتسا  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  - 

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

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

دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ًامتح  تسویپ -  تسیل  قبط  هکبش  رورس و  قاتا  یزاس  درادناتسا  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814837485 یتسپ :  دک  ناقشاع ،  هچوک  - مج ماج  راولب  - ماما نادیم  - یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325945-013  ، 33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف هعجارم  تسویپ  هب  دشاب ، یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   ) تسارح رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000437 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینف  دحاو  نایجاح  یاقآ  هرامش 09111544238  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد.ددرگ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   ًامتح   ًامتح تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 192192

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 193193
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سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یزاجم و  یاه  سیورس  اهرورس و  هیلک  یناسرزورب  رورس DL388 G10HP و  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  حرش  قبط  نامزاس  هکبش  رد 

1101005391000110 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
دادعت 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7199433869 یتسپ :  دک  سراف ،  اردص  یرادرهش  رهش ، کناب  یناقوف  هقبط  نارادساپ ، راولب  اردص ، رهش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410334-071  ، 36414418-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36414413-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد یتینما   یتینما وو   یزاجم   یزاجم یاه   یاه سیورس   سیورس وو   اهرورس   اهرورس هیلک   هیلک یناسرزورب   یناسرزورب وو     DL388 G10HPDL388 G10HP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
هکبش هکبش

194194
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روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  هیذغت  عبنم  رورس و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  اهدک  ناریا 

1101003009000222 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   0RVDCJ لدم  TB 1/8 تیفرظ  SAS 12G-512E 10 K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان  + GP1050B-OC لدم  W 1050 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 60 دادعت : 

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

اب قباطم  ریغ  روتکاف و  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا .  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  فذح  زاین  ، مالعا  تساوخرد 
55608063 رذآ :  درف  سدنهم  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وو   رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 195195

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 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

6330743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D3610 جیروتسا رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383001050 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
D3610 جیروتسا رورس  - 

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

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 D3610 جیروتسا رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تروصب 3  تخادرپ  هوحن  یعیفش -  تخادرپ 09173734022  وتکاف و  تاعالطا  یشیورد و  سدنهم  یاقآ  هرامش 09178744293  اب  ینف  تاعالطا  تهج 

.دشاب یم 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34260021-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم تعاسات 19عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش هصقانم  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارواون نازاس - یور  دورجیا - تلوولیک  طخ 63  ثادحا  تازیهجت و  نیمات  تایلمع  یراذگاو 

لانیجروا رورس  هاگتسد  ود  بصن  نیمات و  تایلمع  یراذگاو 
ناجنز یاه  تسپرد   UPVC هرادج ود  یاه  هرجنپ  برد و  بصن  تخاس و  نیمات و  تایلمع  یراذگاو 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت تکرشنفلت تاصقانم  یناسر  عالطا  هاگیاپ   http://iets.Mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
الطا هاگیاپ   http//tender.tavanir.org.ir ریناوت

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

D3610D3610 جیروتسا   جیروتسا رورس   رورس ناونع : : ناونع 196196

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع تلوولیک - - تلوولیک طخطخ  6363   ثادحا   ثادحا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع 33 ناونع : : ناونع
هرجنپ هرجنپ وو   برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع لانیجروا - - لانیجروا

197197
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنرتنیا6329024 هب   ECE یسرتسد مدع   ) ECEرورس و لیم  رارقتساو  یدنبرکیپ  ، بصن دادرارق 
( تنرتنیا یاراد  یاهرورسو 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6329106 تسیل  قبط  ...و  دراه  رورس و  هحفص 149)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تنیالک6329583 جیروتسا و  دراه  رورس ، بصن  هحفص 55)هیهت و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6329599DL380 G9 1.8TB رورس دراه   -- HP SAN 1.8TB 10K SAS 787649 زاس هریخذ  دراه 
10K 791055

هحفص 142) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرازفا NAS و6329690 مرن  یاهراکهار  یزاسهدایپ  روظنمب  ریز  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  دادعت 3 
( تسویپ تسیل  قبط   ) SAN

هحفص 149) رورس  ( رورس

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

تیابارت6329728 تیفرظ 1/2 g9 لدم  hp رورس هحفص 149)دراه  رورس  ( رورس

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

6329749 * یتسویپ تسیل  اب  قباطم  HP ProLiant DL380 G10 8sff رورس  * هحفص 149)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6329768HPE Proliant DL380 G10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  مالعتسا  هحفص 149)طیارش  رورس  ( رورس

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

رورس6329808 یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  هحفص 149)دیرخ  رورس  ( رورس

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

دنولا6329852 رذآ  لابقا  هاگنامرد  رورس  قاتا  قیرح  افطا  هحفص 45)مالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.قرب6329857 قاتا  )و  رورس قاتا   ) هداد زکرم  یزاس  هحفص 17)رادناتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6329882work station هحفص 55)رورس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هب6329923 ًامتح  تسویپ -  تسیل  قبط  هکبش  رورس و  قاتا  یزاس  درادناتسا  یارجا  تازیهجت و  دیرخ 
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل 

هحفص 149) رورس  ( رورس

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

رورس6329958 هحفص 149)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6329972LIS رورس اب  یهاگشیامزآ  تازیهجت   Wifi میس یب  لوژام ) ) هحفص 17)طبار یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6329996USB سوام  - HDMI 2.0V لباک یرونربیف - دروک  چپ  هکبش  لباک   - External کسید دراه 
یارب یریوصت  تیفیک  نیب  لدبم  هنایار -  وگدنلب  هنایار -  مک  بو   - Wired optical mouse

P4 هنایار سیک  هنایار -  رورس  هکبش  تراک  - نشوزر لیدبت 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

پراو6330007 سیآ  رورس  لیمیا  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس6330010 چوس  یپ و  چا  هحفص 55)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اهرورس و6330012 هیلک  یناسرزورب  رورس DL388 G10HP و  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هکبش رد  یتینما  یزاجم و  یاه  سیورس 

هحفص 149) رورس  ( رورس

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

6330021AXIGEN کینورتکلا تسپ  تیریدم  رورس  نژیسکا  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشک و6330024 میس  اب  هارمه  هجرد   LHD 68 لباک یترارح و  یدود و  روتکتد  هب  زاین  رورس  قاتا 
قرب رورس و  قاتا  رد  یشک  لباک 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیذغت6330507 عبنم  رورس و  دراه  هحفص 149)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6330554 قاتا  تخاس  ریز  یزادنا  هار  هحفص 55)زیهجت و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6330698TTC Server لدم  omnicast یاهرازفا مرن  لماش  نارهت  کیفارت  لرتنک  زکرم  رورس  هحفص 91) : هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6330743D3610 جیروتسا هحفص 149)رورس  رورس  ( رورس

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

6330883(Axigen  ) نژیسکا رورس  لیمیا  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6331091- تلوولیک طخ 63  ثادحا  تازیهجت و  نیمات  تایلمع  یراذگاو  لماش  هصقانم  ناونع  3
برد و بصن  تخاس و  نیمات و  تایلمع  لانیجروا - رورس  هاگتسد  ود  بصن  نیمات و  تایلمع 

هرجنپ

هحفص 149) رورس  ( رورس

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

6331131 ... لباک و هحفص 17)رورس و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6328849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داب یجنس  تهج  یجنس و  تبوطر  یجنسداب ، یاهروسنس  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000105 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هاگنابآ ناواک  بآ  هدننک  هضرع  عجرم   LSS-TH2 لدم اوه  جنس  امد  جنس و  تبوطر  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داب یجنس  تهج  یجنس و  تبوطر  یجنسداب ، یاهروسنس  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(37  ) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315 ).... شکاوه  روسنس   ) 315 زنب تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000359 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 320  یکیناکم  لیب  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(37  ) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315 ).... شکاوه  روسنس   ) 315 زنب تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داب داب یجنس   یجنس تهج   تهج وو   یجنس   یجنس تبوطر   تبوطر یجنسداب ، ، یجنسداب یاهروسنس   یاهروسنس نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 198198

(( 3737  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج ....( ....( 315315 زنب   زنب شکاوه   شکاوه روسنس   روسنس  ) ) 315315 زنب زنب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 199199
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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

6329571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

77 یبیب وولو   وولو سوبوتا   سوبوتا یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 200200
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نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسیمازلاروتکاف شیپ  هیارا   ) ربتعم یتناراگ  هیارا  اب   VF780 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  دادعت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004766000095 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

 ( تسیمازلاروتکاف شیپ  هیارا   ) ربتعم یتناراگ  هیارا  اب   VF780 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  دادعت 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613731196 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بنج  هپس  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237864-034  ، 32222280-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237864-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسیمازلاروتکاف تسیمازلاروتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا  ) ) ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ هیارا   هیارا اباب     VF780VF780 لدم   لدم هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   1010 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 20120 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه جنس  تیفیک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000376 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان لدم 200052/108790   GAMMA RAY جنس تماخض  هاگتسد  امد  روسنس  نایرج و  روسنس  راشف و  روسنس  اوه و  روسنس  روسنس و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IMS یتراجت
تس 1 دادعت : 

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

MET3000  + هارمهب  ETL ONE اوه جنس  تیفیک  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  تمیق  داهنشیپ  رد  هدوب و  هدننک  نیمات  طسوت  لحم  رد  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و 

.تسا یمازلا  شورف  زا  سپ  تامدخ  هئارا  یتناراگ و 

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

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

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

داب6328849 یجنس  تهج  یجنس و  تبوطر  یجنسداب ، یاهروسنس  هحفص 158)نویساربیلاک  روسنس  ( روسنس

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

تسیل6329419 قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315 ).... شکاوه  روسنس   ) 315 زنب تاعطق  دیرخ 
(37  ) تسویپ

هحفص 158) روسنس  ( روسنس

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

63295717 یب وولو  سوبوتا  یکدی  مزاول  ملق  هحفص 158)دیرخ 6  روسنس  ( روسنس

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

هیارا6329859  ) ربتعم یتناراگ  هیارا  اب   VF780 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  دادعت 10 
 ( تسیمازلاروتکاف شیپ 

هحفص 158) روسنس  ( روسنس

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

یشک و6330024 میس  اب  هارمه  هجرد   LHD 68 لباک یترارح و  یدود و  روتکتد  هب  زاین  رورس  قاتا 
قرب رورس و  قاتا  رد  یشک  لباک 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اوه6330611 جنس  تیفیک  هحفص 158)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

اوه اوه جنس   جنس تیفیک   تیفیک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 202202

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

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

.تسویپ6331161 لیاف  قباطم  زاگ  روسنس  هحفص 45)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  کر  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001817 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NPB لدم  cm 60 قمع  U 45 عافترا دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  تنلپ  متسیس  یرتاب  کر  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6328883FN-TRAN-SFP+SR لدم  SFP هاگتسد هحفص 17)6  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6329134 هب  یتساوخرد  تامدخ  دادعت  تاصخشم و  ) هکبش چیئوس  هتفرشیپ  یدنب  هرکیپ 
دامن تقد  افطل  ( دشابیم

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6329161 حرش  قباطم  کر  ملق  هحفص 163)کی  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6329594 تازیهجت  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6329928 تازیهجت  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6330010 چوس  یپ و  چا  هحفص 55)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم کرکر   ملق   ملق کیکی   ناونع : : ناونع 203203

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

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

زا 185 ھحفص 163 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تافلت6330014 شهاک  لوژام  یزادنا  هار  تهج  چیئوس  دراه و  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تروپ6330267 وکسیس 24 و 12  هکبش  هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6330362 هکبش 24  هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت6330420 هحفص 55)چیوسدیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6330637 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ   ) 2DXI 03-ESD CARD(55 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6330728( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دیرخ و6330808 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ 
تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 55)چیئوس6331054 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب ناسانشراک  دات  دروم  نیوزق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رد  دوجوم  گنیلوک  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000124 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 0819716  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب ناسانشراک  دات  دروم  نیوزق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رد  دوجوم  گنیلوک  متسیس  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش روما   روما هرادا   هرادا ردرد   دوجوم   دوجوم گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 204204

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132540  اب  قباطم  روسرپمک  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010333 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ6328960 لنپ 24  چپ  هحفص 114)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

63295717 یب وولو  سوبوتا  یکدی  مزاول  ملق  هحفص 158)دیرخ 6  روسنس  ( روسنس

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

وکسیس6330010 چوس  یپ و  چا  هحفص 55)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تافلت6330014 شهاک  لوژام  یزادنا  هار  تهج  چیئوس  دراه و  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تروپ6330267 وکسیس 24 و 12  هکبش  هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بعش6330485 روما  هرادا  رد  دوجوم  گنیلوک  متسیس  بصن  هحفص 164)دیرخ و  چوس  ( چوس

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

لرتنک6330967 یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  - روسرپمک هحفص 164)هعطق  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لرتنک لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس -- روسرپمک روسرپمک هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 205205

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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هاشنامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  تاصخشم  اب  رتائت  یفمآ  نلاس  یریوصت  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001134000018 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رنه روآ  ون  هیارآ  امیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SA-SANDT لدم رتائت  یفمآ  شیامه و  نلاس  یریوصت  یتوص و  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

متفه رنه  روآ  ون  هیارآ  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  متفه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رویرف 09189458200 یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718933655 یتسپ :  دک  یرفعج ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37241849-083  ، 3725910-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37245619-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  یزکرم  هناخرادهار  رتائت  یفمآ  نلاس  یتوص  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000158 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتائت رتائت یفمآ   یفمآ نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 206206

رتائت رتائت یفمآ   یفمآ نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 207207
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتائت6329241 یفمآ  نلاس  یریوصت  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 165)بصن و  توص  ( توص

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

یرادرب6329691 ملیف  یساکع و  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رتائت6330252 یفمآ  نلاس  یتوص  متسیس  تازیهجت  هحفص 165)دیرخ  توص  ( توص

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

6331131 ... لباک و هحفص 17)رورس و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 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

6329015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   All in one هنایار سنارفنکویدیو و  ، نویزیولت ، روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000909 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیپساک یامن  نیرز  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HISENSE یتراجت مان   55N3000UW2021 لدم  in 55 یگناخ  4K دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

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

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  هرک  هدنزاس  روشک   KCSI یتراجت مان   MNA200 لدم  Info یرس  desktop هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  نامدار  ریبدت  راسهب  هدنزاس  عجرم  کیرتکلا  تسب  یتراجت  مان   BUS75 لدم  in 75 زیاس یگناخ   4K دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

نامدار ریبدت  راسهب  هدننک  هضرع 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 75 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یقیقح هداز  یفسلف  ریمادیس  هدننک  هضرع  عجرم   FAV هدنزاس عجرم   FAV یتراجت مان   FAV-73-HD لدم یلاتیجید  گنیکرت  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  هئارااب  نامزمه  گولاتاک  دنرب و  لماش  ینف  داهنشیپ  تسویپ  - دشابیم یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  هدوب و  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  - تسیمازلا

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

All in oneAll in one هنایار   هنایار وو   سنارفنک   سنارفنک ویدیو   ویدیو ،، نویزیولت نویزیولت ،، روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 208208

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

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

2001003004000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329384 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  ( روتینام یا ( هنایار  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

ناتسا ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  روتینام )  ) یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   684,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  - یمویق دیهش  هچوک  بنج  - تشترز نابایخ  هب  هدیسرن  - رصع یلو  نابایخ  - نارهت  ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا کرمگ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتلوه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000674 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   BITTIUM هدنزاس عجرم   BITTIUM یتراجت مان   faros 360 لدم یکشزپ  یبلق  متیر  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرد بط  اسرد 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعر  ددع  دادعت 20 هب   bittium دنرب رتاوه   :: 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

(( روتینام روتینام )) یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 209209

رتلوه رتلوه ناونع : : ناونع 2 102 10

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

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

زا 185 ھحفص 169 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hjuucjqgcslqr?user=37505&ntc=6329384
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6329384?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7wy8x5u6jjkmr?user=37505&ntc=6329455
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6329455?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ونوس  راون  .ورتکلا.لاتف  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000508 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  پیک  پیز  تکاپ   90x152 mm داعبا بلق  راون  تنیرپ  دربراک  نادا  کیژولانآ  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
نامرد دنویپ  لیوس  هدننک 

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

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ونوس ونوس راون   راون .ورتکلا.لاتف   .ورتکلا.لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 2 112 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151881581 یگنهامهسانشراک ، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ، یبلقایحازاسهیبش

1101000257004127 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اتسو یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   DATREND یتراجت مان   AMPS-1 لدم یتایح  مئالع  روتینام  یبلق  فارگویدراکورتکلا  زاس  هیبش  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ، دشابیم هدوزفاشزراربتایلامنودبصلاختمیق.دوشیمهدادتدوعبیعهنوگرهوتریاغمتروصرد  ، دشابیمهدننکنیماتهدهعربرابنااتلمحهنیزه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمیموبدارفاابتیلولوا ، ددرگ تسویپیهاوگ  ، هدوزفاشزراربیهاوگنتشادتروص

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31511208-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6329727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزرابمدحاو روتیپماک  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090483000070 زاین :  هرامش 

درجورب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916838189 یتسپ :  دک  درجورب ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  نامتخاس  باون  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42512931-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42539001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام یبلق   یبلق فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا زاس   زاس هیبش   هیبش هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 122 12

روتیپماک روتیپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2 132 13

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6329902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG روتینام هاگتسد  40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001143000061 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 512 و  051-37625201-3  : سانشراک نفلت  تسویپ -  یاهلیاف  تاصخشم  طیارش و  قباطم   LG روتینام هاگتسد  40 هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
507

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  روما  تیریدم  نامتخاس  مایخ 29 -  شبن  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9185837659

37680106-051  ، 37625201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37663771-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LGLG روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 4040 ناونع : : ناونع 2 142 14

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

6329951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000823 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   XS2240H لدم  In 21/45 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 
هاگتسد 65 دادعت : 

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

روپدمحم یاقآ  تاکرادت  سانشراک  یرداق 07132142508 -  ارهز  ینف  لوئسم  تسودنامهم 07132142872 –  دایلیا  ینف  سانشرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07132142684

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 2 152 15

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  یتناراگ  لمح و  بصن و  هنیزه  یلخاد .  دیلوت  سانجا  هیلک  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  سانجا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  الاک  هنومن  لاسرا  هدننک و  نیمات 

1101092953000030 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Mi350U لدم  Miter i3 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
باهش هدننک  هضرع  عجرم  باهش  هدنزاس  عجرم  باهش  یتراجت  مان   LED50SHV26UFL لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  یتناراگ  لمح و  بصن و  هنیزه  دنشاب .  یلخاد  دیلوت  سانجا  هیلک  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  سانجا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریذپ یم  تروص  زکرم   IT سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب .  یم  یمازلا  الاک  هنومن  لاسرا  دشاب .  یم 

 : یتسپ دک  وردوخ ،  ناریا  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  بنج  - دازآ ورس  کرهش  یجورخ   - جرک  - نارهت هارگرزب   14 رتمولیک نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1495613171

44782001-021  ، 44782000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44796270-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک سانجا   سانجا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 162 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فوئر دنرب  روتینام  یپوکساراپ و  هاگتسد ال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000316 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان   Endo tower cam لدم یکشزپ  پوکسوراپال  هاگتسد  الاک :  مان 

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

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان   Endo tower led لدم یکشزپ  پوکسوراپال  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان   Endo tower flow لدم یکشزپ  پوکسوراپال  هاگتسد  الاک :  مان 

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

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   LMD-2110 MD لدم یپوکسوراپال  ید  چا   LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

الاک فایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   یپوکساراپ   یپوکساراپ الال   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 172 17
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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 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

6330511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  هدش  مالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030687000078 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپو  ددرگ  تکرش  رهم  اهب  مالعتسا  طیارش   - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - یناریا چنیا  ای 24  روتینام 22 ددع  هیهت 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33320840-071  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد  شخرچ 360  تیلباق  اب  یزاگ  روتینام  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن یرازگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101096347000746 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS1 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

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

هجرد  شخرچ 360  تیلباق  اب  یزاگ  روتینام  هیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یرازگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

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

31317044-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2 182 18

هجرد هجرد   360360 شخرچ   شخرچ تیلباق   تیلباق اباب   یزاگ   یزاگ روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 192 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش ناونع  تاحیضوت  ساسا  رب  کسید  دراه  - روتینام - رنکسا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001141000009 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON یتراجت مان   DS530 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

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

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   SEAGATE هدنزاس عجرم  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   Expansion 3TB لدم  TB 3 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

نیچ
ددع 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش ناونع  تاحیضوت  ساسا  رب  کسید  دراه  - روتینام - رنکسا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینادزی  09156024980

9414714771 یتسپ :  دک  کالپ 218 ،  رصم -  زیزع  دیهش  هچوک  یبونج -  یتشهب  دیهش  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233485-058  ، 32743504-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32743503-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسید کسید دراه   دراه -- روتینام روتینام -- رنکسا رنکسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 220220
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درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6330888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باختنا هباشم  دک  ناریا  دنرب  - یناریا و  - هیذغت رتنیرپ  لبیل  تعرسرپ و  رنکسا  ناوخ - دکراب  یصیخشت و  روتینام   - pc سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ینف تاصخشم   ) تسویپ لیاف  قبط  هدش - 

1101091290000121 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لمح و هیارک  تسیمازلا .  هناماس  تسویپ  رد  زاین  دروم  کرادم  مامت  تسیمازلا .  لوصحم  دنرب  تاصخشم  تایئزج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  یم  هناماس  هدنرب  اب  یعوجرم 

 . دش دهاوخ  هیوست  هزور  زکرم 15  رد  رابنا  دیسر  سانشراک و  دات  زا  سپ 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229010-026  ، 44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت رتنیرپ   رتنیرپ لبیل   لبیل وو   تعرسرپ   تعرسرپ رنکسا   رنکسا ناوخ - - ناوخ دکراب   دکراب وو   یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام  -  - pcpc سیک   سیک ناونع : : ناونع 22 122 1
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نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6330926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاهن دیرخ  یارب  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  دروبیک  سوم و  روتینام و  دراه و  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا 

1101091024000054 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

تسا یمازلا  ییاهن  دیرخ  یارب  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  دروبیک  سوم و  روتینام و  دراه و  رتویپماک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نینچمه  الاک  تلاصا  ربتعم و  یتناراک  یاراد 

تسا یمازلا  یکیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  / رصعیلو رابیوج و  نیب  / یبرغ تشترز  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88893862-021  ، 88938574-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035688-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004813000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6331283 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار  روتینام ) ) شیامن هحفص  هاگتسد  دیرخ 5500  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیئاضق  هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

روتینام شیامن -  هحفص  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هصقانم دانسا  قبط 

لایر   10,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور حبص  تعاس 08:00  ات  یتساوخرد  کرادم  ریاس  هارمه  هب  ار  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  تسیاب  یم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

دنیامن .  دانسا  رد  جردنم  سردآ  هب  ینابیتشپ  روما  هناخریبد  لیوحت  خروم 21/12/1401  هنشکی 
12:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیئاضق هوق  یزکرم  نامتخاس  هداز -  هللادبع  نابایخ  شبن  زرواشک -  راولب   ، 1415913111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام وو   دراه   دراه وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 222222

هنایار هنایار روتینام ) ) روتینام )) شیامن شیامن هحفص   هحفص هاگتسد   هاگتسد   55005500 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 223223

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

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

6329015All in one هنایار سنارفنک و  ویدیو  ، نویزیولت ، روتینام هحفص 167)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6329384( روتینام ) یا هنایار  تازیهجت  هحفص 167)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 167)رتلوه6329455 روتینام  ( روتینام

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

ونوس6329693 راون  .ورتکلا.لاتف  هحفص 167)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

یتایح6329708 مئالع  روتینام  یبلق  فارگویدراکورتکلا  زاس  هیبش  هحفص 167)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

روتیپماک6329727 لماک  هحفص 167)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

6329902LG روتینام هاگتسد  هحفص 167)40 روتینام  ( روتینام

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

هحفص 167)روتینام6329951 روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6330016 سانجا  هحفص 167)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6330452 یپوکساراپ و  هحفص 167)هاگتسد ال  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6330511 هحفص 167)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هجرد6330538 شخرچ 360  تیلباق  اب  یزاگ  روتینام  هیاپ  هحفص 167)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هخاش6330549 هس  شک  یلوپ   - ریغتم مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن   - HDMI 1.4V لباک
هدام قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  یلزید - یکیرتکلا  روتارنژ  هداس 7 - 

یآ رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کسید6330824 دراه  - روتینام - رنکسا هحفص 167)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هیذغت6330888 رتنیرپ  لبیل  تعرسرپ و  رنکسا  ناوخ - دکراب  یصیخشت و  روتینام   - pc هحفص 167)سیک روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروبیک6330926 سوم و  روتینام و  دراه و  هحفص 167)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6331221 متسیس  ءاقترا  هحفص 114)زیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6331283 روتینام ) ) شیامن هحفص  هاگتسد  دیرخ 5500  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 167)هصقانم  روتینام  ( روتینام

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

سنمیز6331306 یتعنص  یرتویپماک  متسیس  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یرادهگن و6329406 سیورس ، تاریمعت ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم یاه  نیبرود  هعسوت 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6329880 هحفص 114)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6330468 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 114)نرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6330643 لدج  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 114)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیاس6330089 یاراد  گنیروتینوم  اب  سل  نف  هدنتسرف  ایوپ  گنیدک  تیلباق  اب  ازجم  سکامیر  یاراد 
روتالوزیا کر و  یاراد  گنیروتینوم 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6330626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکاپ هارمهب  ماخ  ید  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095731000021 زاین :  هرامش 
رابیوج یزیزع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ید یس  تکاپ  اب  هارمه  لانیف  کرام  ماخ  ید  یس  ددع  دادعت 5000  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دادعت  5,000 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

رابیوج رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  باسح  هیوست  تخادرپ و  هنوگره  - 2

.دشاب یم  ههام  راهچ  تخادرپ  نامز  تدم  - 3

4771666414 یتسپ :  دک  رابیوج ،  ناردنزام  رابیوج ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42544811-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42542671-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6329015All in one هنایار سنارفنک و  ویدیو  ، نویزیولت ، روتینام هحفص 167)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هدایپ6329303 دیرخ و  ینتب - هیاپ  عاونا  دیرخ  بویعم -  هتخوس و  یاهروتامروفسنارت  یلک  لاهروا 
هکبش نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6329555 یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6329635 تیریدم  مرفتلپ  دیرخ  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  یزاس ، هدایپ  یزاس ، هژیو  نیمات ، "
"Power BI اب راگزاس  بو  تحت 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت6329638 لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 105) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6329661WIN- GRAF رازفا هحفص 17)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تکاپ تکاپ هارمهب   هارمهب ماخ   ماخ یدید   یسیس   ناونع : : ناونع 224224

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

یرازفا NAS و6329690 مرن  یاهراکهار  یزاسهدایپ  روظنمب  ریز  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  دادعت 3 
( تسویپ تسیل  قبط   ) SAN

هحفص 149) رورس  ( رورس

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

6329749 * یتسویپ تسیل  اب  قباطم  HP ProLiant DL380 G10 8sff رورس  * هحفص 149)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رازفا6329921 مرن  - تراک - هحفص 33)ویارد یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6329972LIS رورس اب  یهاگشیامزآ  تازیهجت   Wifi میس یب  لوژام ) ) هحفص 17)طبار یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

پراو6330007 سیآ  رورس  لیمیا  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6330021AXIGEN کینورتکلا تسپ  تیریدم  رورس  نژیسکا  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکاپ6330626 هارمهب  ماخ  ید  هحفص 181)یس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6330698TTC Server لدم  omnicast یاهرازفا مرن  لماش  نارهت  کیفارت  لرتنک  زکرم  رورس  هحفص 91) : هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شیپ6330804 لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  یزاس ...  نما  سنسیال  دادرارق 
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6330883(Axigen  ) نژیسکا رورس  لیمیا  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرگلابرغ6331258 رازفا  مرن  هحفص 17)ژراش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6329664 تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 17)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6330225 بابح  ددع  ددع POE و 3   3 یریوصت ، تراظن  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 114)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6331257 حطس  یریوصت  شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ،  الاک و  دیرخ  هحفص 11)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6329873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم هدرپ  وش و  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092046000049 زاین :  هرامش 

ناهفصا رجاهم  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
روتکژرپ وئدیو  هدرپ  روتکژرپ SONY و  وئدیو  - 

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

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

دشاب یم  هدکشناد  سانشراک  دیئات  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  طیارش  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  تبث  دیرخ و  رد  تکرش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
هانپ نادزی  رتکد  ناهبا 09909491598  عفر  تهج  سامت  هرامش 

یتسپ دک  ناهفصا ،  رجاهم   دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگباوخ  بنج  بیرج  رازه  نابایخ  یدازآ  نادبم  ناهفصا   ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8174675551 : 

36736549-031  ، 36736550-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36736535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم6329873 هدرپ  وش و  هحفص 184)اتید  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( 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

روتکژرپ6329957 اتید  هحفص 142)رتویپماک و  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هطوبرم هطوبرم هدرپ   هدرپ وو   وشوش   اتید   اتید ناونع : : ناونع 225225

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 185 ھحفص 184 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6330698TTC Server لدم  omnicast یاهرازفا مرن  لماش  نارهت  کیفارت  لرتنک  زکرم  رورس  هحفص 91) : هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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