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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 25

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   88 هبنشود   هبنشود 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   اکیرمآ324,903,008324,903,008هکس اکیرمآ رالد   430رالد ,920430 تاراما920, تاراما مهرد   ,139مهرد 0 10139, 0 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   295,020هکس , 000295,020 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   356رالد ,400356 سیئوس400, سیئوس کنارف   559,600559,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 180هکس , 000 , 000180 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   392رالد ,900392 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   139,380139,380لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 116هکس ,700 , 0001 16 ,700 , وروی000 ژورن549,740549,740وروی ژورن نورک   50نورک ,60050 ,600

رایع رایع   1818 یالط   ,27یالط 148 , 00027, 148 , 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
((4646))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((211211 ))

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

( یهگآ دادعت 15  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 16  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 44  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 95

( یهگآ دادعت 28  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 98

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( 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  • 121

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 22  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

( 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 28  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

( یهگآ دادعت 12  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 147

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

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

( یهگآ دادعت 19  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 161

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 162

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 168

( یهگآ دادعت 10  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 169

( یهگآ دادعت 35  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 173

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 200
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 200

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

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

( یهگآ دادعت 21  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 200

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 206

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 206

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاسهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/12/14  1401/12/09

حبص هراتس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339642 :: هرازه هرازه ساردکدک   تاکاپ  ییاشگزاب  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/27 هبنش  زور  تعاس 8:30 

اب روبزم  یاه  هناماس  هعسوت  یلم و  دنمشوه  تراک  یدنورهش  تامدخ  یاه  هناماس  اب  طبترم  تادیلوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار   2001003065000012: داتس هرامش  هب  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  ار  نامزاس  دیدج  یاهیدنمزاین  ششوپ  فده 

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

.دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  و 
.دشاب یم  لایر   60/000/000/000: هصقانم دروآرب  غلبم 

لایر غلبم 3/000/000/000  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 1 نامتخاس  رد  عقاو  عبانم  هعسوت  تیریدم و  یزیر  همانرب  تنواعم  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1137719411 روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یداه  خیش  نابایخ  شبن  اکتا  هاگشورف  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت  نارهت -  : رازگ هصقانم  یناشن 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیدنا کین  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/08هرامش زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  ناوخارف  قیرط  زا  طیارش  دجاو  یاهتکرش  نیب  زا  یسرزاب  سیورس  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج  حالص  یذ  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 133  031-34359355  - 59 :: نفلت :: Nikandishco.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

یاه یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یلم   یلم دنمشوه   دنمشوه تراک   تراک یدنورهش   یدنورهش تامدخ   تامدخ یاه   یاه هناماس   هناماس اباب   طبترم   طبترم تادیلوت   تادیلوت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
نامزاس نامزاس دیدج   دیدج یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین ششوپ   ششوپ فده   فده اباب   روبزم   روبزم

11

یسرزاب یسرزاب سیورس   سیورس رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط تهج   تهج حالص   حالص یذیذ   راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 22
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 205 ھحفص 5 
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ناهفصا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sate.atf.gov.ir :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعونصم شوه  یاهمتیروگلا  زا  هدافتسا  اب  یکیفارت  تافداصت  رب  رثوم  لماوع  ییاسانش  ناهنپ و  شناد  فشک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2,500,000,000: ارجا راظتنا  دروم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03136880000 :: 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

دیراورم یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-074-ق پ م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

morvaridpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MEG دحاو لرتنک  متسیس  هب  طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 5.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمیشورتپ  مود  زاف  هیولسع  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ
کالپ 6 راهب  تسب  نب  یبونج  زاریش  یزاریش  سابع  دیهش  نابایخ  اردصالم  نابایخ  نارهت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعونصم یعونصم شوه   شوه یاهمتیروگلا   یاهمتیروگلا زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   یکیفارت   یکیفارت تافداصت   تافداصت ربرب   رثوم   رثوم لماوع   لماوع ییاسانش   ییاسانش وو   ناهنپ   ناهنپ شناد   شناد فشک   فشک ناونع : : ناونع 33

MEGMEG دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یاهرورس   یاهرورس وو   اهاه   رتویپماک   رتویپماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن سنسیال ،  ،  سنسیال وو   رازفا   رازفا تخس   تخس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 205 ھحفص 6 
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ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مهافت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر غلبم 2٬482٬364٬0000  هب  دابآورس  ناویرم  هردناوید -  هناب -  زقس -  یاهناتسرهش  رد  دانسا  ویشرآ  نویسازیناکم  یهدناماس و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر  2,522,172,000 نالگهد -  هورق -  نارایماک -  یاهناتسرهش  رد  دانسا  ویشرآ  نویسازیناکم  یهدناماس و  - 

.دشاب هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  اه  یهگا  هیلک  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  ناگدازآ  راولب  جدننس -  ناتسدرک -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003031000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342070 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناربراک )  یاه  هنایار  یرادا (  نویساموتا  هکبش  تخاسریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 ( ناربراک یاه  هنایار  یرادا (  نویساموتا  هکبش  تخاسریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   505,618,427 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  شترا  نابوتا   ، 1955756113 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیگ6340046 هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هیلخت ،  لمح ، یریگراب ، تخاس ،  دیرخ ، یراذگاو 
لاس 1401 رد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  نایوجشناد  ددرت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یور6340832 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دانسا دانسا ویشرآ   ویشرآ نویسازیناکم   نویسازیناکم وو   یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 55

یاه یاه هنایار   هنایار یرادا (  (  یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
 ( ( ناربراک ناربراک

66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

الاک تیریدم  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZPS-0140042-TR/E02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15:00هرامش  - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم تعاس 15:00عبنم  - 1402/02/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340615 :: هرازه هرازه تعاس 09:30دکدک    - 1402/02/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SIEMENS PLC ملق دیرخ 17  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  000/000/997/41 هصقانم :  دروآرب 

( یر - تفن ترازو  یصاصتخا  گرمگراولب  ، دابآریخ هار  هس  مق ، میدق  هداج  رد  عقاو   ) ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  رابنا  : راک یارجا  ناکم  لحم و 
هام  6 راک : یارجا  تدم 

هام  18 نامیپ :  نامز  تدم 

ًافرص تفن ، تعنص  رد  دأتدروم  بسانم و  تیفیک  یاراد  یصصخت  یاهالاکزا  هدافتسا  هژیو  تیمها  لیلدب  هناماس 2001001105000233 -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رارق یسررب  دروم  سنمیز   PLC یکدی تاعطق  هنیمز  رد  تفن )  AVL  ) یزکرم هاگتسد  دحاو  عبانم  دنلب  تسرهف  رد  جردنم  یلخاد  ناگدننک  نیمأت  تاداهنشیپ 

هناماس رد  مان  تبث  دک  ریوصت  هئارا  .دشاب  یمن  لوبق  دروم  یزکرم  هاگتسد  دنلب  تسرهف  رد  روضح  مدع  لیلدب   AVL زا جراخ  ناگدننک  نیمأت  ریاس  داهنشیپ  هتفرگ و 
داهنشیپ رد  یمازلا ) ) یقوقح صاخشا  تهج  یلم  هسانش  یداصتقا و  دک  جرد  تسا - یمازلا  ب ،"  " تکاپ اب  هارمه  سنمیز ؛   PLC یکدی تاعطق  هنیمز  رد   EP

IR360 10000 ابش هرامش  هب  تسیابیم  دقن  هجو  نیمضت  لایر  غلبم 000/850/099/2  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  داتس - هناماس  رد  جردنم  تمیق 
تخادرپ دیسر  ای  همانتنامض  زیراو و  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  مانب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   41010 4683 8162 801

متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس - نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

یرهاظم مناخ  راکرس   021  - 61630368 02141934 :: نفلت :: setadiran.ir shana.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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120468 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  یور  رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds بصن و هارمه  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک یاهمتسیس  قیقد  تالآ  رازبا  مزاول و  رتویپماک ،  الاک :  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F S IEMENS PLCP/F S IEMENS PLC  ملق ملق دیرخ  1717   دیرخ ناونع : : ناونع 77

رورس رورس یور   یور ربرب   یزادنا   یزادنا هار   هار گنیروتینام   گنیروتینام سیورس   سیورس سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت   solar w indssolar w inds وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ناونع : : ناونع 88

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

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

2001003721000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342100 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنهاب  دیهش  ردنب  لرتنک  جرب  میدق و  نامتخاس  یساسا  تاریمعت  هژورپ  لوا  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب  دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رنهاب دیهش  ردنب  لرتنک  جرب  میدق و  نامتخاس  یساسا  تاریمعت  هژورپ  لوا  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   11,766,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق  نادیم  بنج  نارادساپ  راولب   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

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

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

01/56 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROLLER,PRESS.REGULATOR&PHANALYZER FISHER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/641/600/000  : دروارب

لایر  982/080/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قیقد رازبا  دیرخ  هورگ  دیرخ  هرادا  یناگرزاب  تیریدم  داتس  یزکرم  یرادا  نامتخاس  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731312248  - 2426 :: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.SPGC.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

ردنب ردنب لرتنک   لرتنک جرب   جرب وو   میدق   میدق نامتخاس   نامتخاس یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 99

CONTROLLER,PRESS.REGULATOR&PHANALYZER FISHERCONTROLLER,PRESS.REGULATOR&PHANALYZER FISHER ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SKD-0102371 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSC متسیس یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم  یوضر  ناسارخ  ناتسا  ماجنا  لحم 

هام راک 6  ماجنا  تدم 

هناماس 2001092258000128 لایر -  همان 1.435.000.000  تنامض  یلم -  هسانش  یداصتقا و  دک  یقوقح ، تصیخش  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 18 سدنهم 6  شبن  سدنهم  نابایخ  داشرا  راولب  مایخ  راولب  دهشم  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

05137047337 - 333 :: نفلت :: setadiran.ir shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090392000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342093 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا نیمأت  کینیلک  یلپ  لوا  هقبط  فکمه و  هقبط  گنیکراپ –  رد  لیرزوهو  رلکنیرپسا )  ) یبآ تاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روباشین 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لیرزوهو رلکنیرپسا )  ) یبآ تاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,047,481,572 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دک نفلت 43218380-051 و  هرامش  هب  تشهرویرهش  شبن 17 - رویرهش نابایخ 17  ، 9414815163 یتسپ :  دک  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 9314815163

:: 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

DSCDSC  متسیس متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

(( رلکنیرپسا رلکنیرپسا  ) ) یبآ یبآ تاموتا   تاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
لیرزوهو لیرزوهو

1212
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093035000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342239 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک )  سراپ 1و2   ) سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  نکاما  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ 1و2  ) سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  نکاما  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 ( ناگنک

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,845,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  هبنشود 1401/12/16 زور  حبص  تعاس 11 یهیجوت  هسلج  یرازگرب  نامز  هجوت   : * نیمضت تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یاه شیامه  نامتخاس  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هیولسع -  سردآ :  ، 7511811369 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
07731372150 سامت :  تاصقانم - نویسیمک  لوا - هقبط  (- 1 تیاس  ) سراف جیلخ 

:: 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

مق ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/08هرامش زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم :: 1401/12/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342348 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 B1.B2.B3.B4 یاه کولب  یناشن  شتآ  زاگ و  یشک  هلول  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلم تضهن  یلم /  مادقا  نکسم  حرط  نوتیز 28  هژورپ 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/040/000/000  غلبم 

تازیهجت تاسیسات و  هتشر  هبتر 5  لقادح 

مق ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  هرامش 11  هچوک  ریدغ  راولب  یادتبا  نیما   ، راولب یاهتنا  مق ،  :: سردآ سردآ

15-02532856612 :: 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

نکاما نکاما کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1313

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   زاگ   زاگ یشک   یشک هلول   هلول یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342432 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم عبانم  یضارا  فرصت  بیرخت و  یزوس و  شتآ  زا  یریگولج  یعیبط و  عبانم  نایعا  هصرع و  زا  یرادهگن  تظافح و  تبقارم  تشگ   ، تایلمع هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  حطس  رد  قیرحءافطا  رما  رد  یراکمه  و 

لایر  19/000/000/000 دروارب : 

لایر   950/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابعا تدم 

:: سردآ سردآ

07433334611 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.kohgiluye.frw.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( لوا تبون   ) یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ام مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339714 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیترا یارجا  یراهم و  اتسیادوخ ، لکد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 690.000.000  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-

تیاس ییاجر  دیهش  راولب  مب ، سردآ  : فلا یاهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
034-44345214: نفلت اهدادرارق  روما  مب  یرادرهش  یرادا 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصت فرصت وو   بیرخت   بیرخت وو   یزوس   یزوس 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 هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
قیرحءافطا قیرحءافطا رما   رما ردرد   یراکمه   یراکمه وو   یلم   یلم عبانم   عبانم یضارا   یضارا

1515

گنیترا گنیترا یارجا   یارجا وو   یراهم   یراهم اتسیادوخ ، ، اتسیادوخ لکد   لکد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 205 ھحفص 12 
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vptksgdk7jllf?user=37505&ntc=6339714
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6339714?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م-28-12-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340625 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت هدنبادخ و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م - 1401-12-30 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340630 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عباوت هردمرخ و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 205 ھحفص 13 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 29-12-1401م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340631 :: هرازه هرازه ات 10دکدک   تعاس 9  زا   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت رهبا و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م - 1401-12-31 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340632 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت مراط و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا 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 205 ھحفص 14 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م-32-12-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340633 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت ناشنهام و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

SECOND Announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

72/03-1/103 140 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Leasing 9 MHz space segment on Eutelsat21B Satellite for 3 years in یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

00982122167053 :: 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

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2 12 1

Leas ing 9 MHz space segment on Eutelsat2 1B Satellite  for 3 yearsLeas ing 9 MHz space segment on Eutelsat2 1B Satellite  for 3 years ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 205 ھحفص 15 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

SECOND Announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

105/03-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Leasing 8 MHz space segment on Azerspace Satellite for 3 years in accordance یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

00982122167053 :: 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

مالیا رتسگ  ناوغرا  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PI DI DC 1401/227 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6342186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LAN/TELEPHONE/CCTV/ADDRESS & INTERCOME یاه متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LAN SYSTEM - 

CCTV SYSTEM - 
TELEPHONE SYSTEM - 

ADDRESS & INTERCOME SYSTEM - 

کینورتکلا تظافح  رد  تفن  ترازو  تسارح  زوجم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طبترم یاههزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 1 

:: سردآ سردآ

206 و 208 یاه 203 -  یلخاد  86092862 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tenders@pididc.comسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Leasing 8  MHz space segment on Azerspace Satellite  for 3 years  in accordanceLeas ing 8  MHz space segment on Azerspace Satellite  for 3 years  in accordance ناونع : : ناونع 2323

LAN/TELEPHONE/CCTV/ADDRESS & INTERCOMELAN/TELEPHONE/CCTV/ADDRESS & INTERCOME  یاه یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 205 ھحفص 16 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یموب داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCESSHUAWEI تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: me.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب6340758 طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یور6340832 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ACCESSHUAWEIACCESSHUAWEI تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094734000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6342095 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یهگآ  نتم  اب  ربارب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ  مالعا  تسیاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  دصرد  باستحا 9  نودب  یمسر  روتکاف  بلاق  رد  تمیق  داهنشیپ  غلبم 

رهش  نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتمرب  pith 160000 ریوصت قمع  یاراد  تانبرک  یلپ  سنج  اب   HIKVISION high refresh دنرب اب   indoor 2.49 چیپ تاد  نویزیولت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

عبرم
nits 600 زا رتشیب  ییانشور  نازیم   dots 104*52 ریوصت حوضو  کتیاهرواپ  نسنیل ،  رویسر  تراک 

Refresh Rate 1920Hz و Module size 320*160mm یاراد
triple sender vxp 1000 روسسورپ
double sender vp1000 روسسورپ

sender ts802 هاگتسد
 sender ts802 هاگتسد

50,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرادرهش  یرادباسح  دحاو  لیوحت  ار  همانتنامض  ییاشگزاب  زا  شیپ  دنفظوم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  مالعا  تسیاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  دصرد  باستحا 9  نودب  یمسر  روتکاف  بلاق  رد  تمیق  داهنشیپ  غلبم 
14:30 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یلخاد یلخاد  ) ) یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

44/2/22874 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم :: 1401/12/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340153 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تازیهجت  دیرخ  یرهش  نورد  رورم  روبع و  دوبهب  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهکا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/375/000/000  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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/228 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زا 1401/12/8  دانسا  تفایرد   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340422 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001001467000228  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

نیبرود نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یرهش   یرهش نورد   نورد رورم   رورم وو   روبع   روبع دوبهب   دوبهب حرط   حرط ناونع : : ناونع 2727

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت 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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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/230 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/12/8  دانسا  تفایرد   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ امه   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340440 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهروحم حطس  رد  ینمیا  مئالع  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001001467000230  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010049160000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :  10/12/1401  - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگزمره یادن   :: عبنم :15:00عبنم تعاس  21/12/1401  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340548 :: هرازه هرازه :10:00دکدک   تعاس  22/12/1401: خیرات  - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب رهش  حطس  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  700000000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش یاه  تنواعم  هزوح  نامتخاس  کی  تلادع  هچوک  ودمس )  رجف (  نابایخ  یبونج  رهشلگ   : :: سردآ سردآ

07633625020 :: 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

اهروحم اهروحم حطس   حطس ردرد   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

رهش رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030

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

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

2001001467000228 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341836 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ  ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
39,950,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,998,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت فراع و  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 197  061-33338641

:: 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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000230 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342052 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  ینمیا  مئالع  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ  ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  ینمیا  مئالع  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
99,950,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,998,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت فراع و  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 197  061-33338641

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

اهروحم اهروحم حطس   حطس ردرد   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 205 ھحفص 21 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000231 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342054 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  ینمیا  باتزاب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ  ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  ینمیا  باتزاب  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
94,850,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,743,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت فراع و  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 197  061-33338641

:: 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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000229 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342061 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
89,040,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,452,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت فراع و  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 197  061-33338641

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   ینمیا   ینمیا باتزاب   باتزاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

اهروحم اهروحم حطس   حطس ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لیردراگ   لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 205 ھحفص 22 
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سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004916000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6342144 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب  رهش  حطس  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سابعردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سابعردنب رهش  حطس  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سابعردنب یزکرم  یرادرهش   ، 7914697849 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

ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000137000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342168 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب غلبم  اب  زقس  هار  سیلپ  یلا  نانیدآ  لپ  زا  هاشنامرک  بآودنایم - هارگرزب  هعطق 2  یلصفم  یسرجوین  بصن  یراذگولبات و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401  نهآ  هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار  هدش  عیمجت  اهب  تسرهف  اب  لایر   162.925.745.572

ناتسدرک  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دروآرب غلبم  اب  زقس  هار  سیلپ  یلا  نانیدآ  لپ  زا  هاشنامرک  بآودنایم - هارگرزب  هعطق 2  یلصفم  یسرجوین  بصن  یراذگولبات و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لاس 1401  نهآ  هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار  هدش  عیمجت  اهب  تسرهف  اب  لایر   162.925.745.572
162,925,745,572 یلام :  دروآرب 

لایر   8,147,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/06/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  جدننس - ناتسدرک -  ، 6613954981 یتسپ :  دک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3535

هارگرزب هارگرزب   22 هعطق   هعطق یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   یراذگولبات   یراذگولبات هژورپ   هژورپ 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 205 ھحفص 23 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004224000125 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342309 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کولب  دراگ  ینتب و  سکاب  ،1000( تیگوراک  ) نلیتا یلپ  هلول  یزادناراب  لمح و  ، یریگراب ، هیهت ، دیرخ هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کولب  دراگ  ینتب و  سکاب  ،1000( تیگوراک  ) نلیتا یلپ  هلول  یزادناراب  لمح و  ، یریگراب ، هیهت ، دیرخ هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,597,047,214 یلام :  دروآرب 

لایر   1,029,852,361 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ   ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  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

کولب کولب دراگ   دراگ وو   ینتب   ینتب سکاب   سکاب  -  - 10001000 (( تیگوراک تیگوراک  ) ) نلیتا نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول یزادناراب   یزادناراب وو   لمح   لمح ،، یریگراب یریگراب ،، هیهت هیهت ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 205 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001009025000281 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/12/9  زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  تیاغل  خیرات 1401/12/16  زا   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
( هقیقد تعاس 14:30   ) یرادا

6340046 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تنواعم ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  نایوجشناد  ددرت  تیگ  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هیلخت ،  لمح ، یریگراب ، تخاس ،  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 رد  ییوجشناد  یگنهرف و 

هدنرب هدهعرب  همانزور  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 755.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم 

هاگشناد تسارح  تیریدم  موس -  هقبط  هاگشناد -  یزکرم  نامزاس  نامتخاس  زاوها -  : هصقانم دانسا  تاداهنشیپ و  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: 06133337079 و 06133112958 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 17   - 1401/12/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 12   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342324 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک   سار   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم نامتخاس  رهشمرخ -  ردنب  لک  هرادا  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،   ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

الاب هب  هبتر 4  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ   - روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تارباخم  کینورتکلا و  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام رثکادح 3  اهداهنشیپ  رابتعا  تدم  اهداهنشیپ  رابتعا  تدم 

لایر  6/001/741/18 نیمضت : 

یدرونایرد ردنب و  لک  هرادا  یدولوم -  دیهش  نادیم  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ -   :: سردآ سردآ
یتسپ 6414665576 قودنص  رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و 

53507128  - 53507026 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یاه یاه هاگباوخ   هاگباوخ نایوجشناد   نایوجشناد ددرت   ددرت تیگ   تیگ هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن هیلخت ،  ،  هیلخت لمح ، ، لمح یریگراب ، ، یریگراب تخاس ،  ،  تخاس دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
140 1140 1 لاس   لاس ردرد   ییوجشناد   ییوجشناد وو   یگنهرف   یگنهرف تنواعم   تنواعم ییوجشناد   ییوجشناد

3838

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 205 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dekvfeknd2rxz?user=37505&ntc=6340046
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6340046?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lf66kzjllsm4d?user=37505&ntc=6342324
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6342324?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

کرا  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  زا  سپ  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

 - لایر  1/300/000/000 نیمضت :  روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  نامتخاس و  هیاپ 5  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34496274-04134448095 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: 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

دابزید ردام  غرم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  زا  هتفه  کی  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6339858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدیلوت یاه  هعومجم  زا  یکی  یریوصت  شیاپ  هناماس ی  هژورپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 

تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو کالپ 19   18  ، یقداص دیهش  یقداص  دیهش  راولب  سدقم ، دهشم  : سردآ هب  تکرش  رتفد  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  هصقانم و  رد  تکرش  مرف  تفایرد   :: سردآ سردآ
( یناگرزاب  ) 3

هارمه 09155571078 ای  یلخاد 154   05137628801 :: 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

نامتخاس نامتخاس یکینورتکلا   یکینورتکلا تظافح   تظافح یریوصت   یریوصت گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4040

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 205 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qcxppdxcwx274?user=37505&ntc=6339637
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6339637?code=37505
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رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/73/ع یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  هصقانم  عوضوم  یارجا  لحم  زا  دیدزاب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/14

نطو ذغاک   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ عمتجم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یحارط ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشابیم راتخم  تراسخ  ناربج  نودب  لیلد و  رکذ  هب  زاین  نودب  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  در  ای  لوبق  رد  رهگ  لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001545000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342072 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناریا  هاگورین  کینورتکلا  تظفح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادهاز  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب دیلوت  یاه  هاگورین  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

دشاب  لاس 94  همان  نا  قباطم  دیاب  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
11:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب یورین  دیلوت  تکرش  ورین  نامتخاس  مظعا  ربمیپ  راولب  رهشابیز  نادهاز   ، 9817911918 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نادهاز

:: 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

نیبرود6340153 تازیهجت  دیرخ  یرهش  نورد  رورم  روبع و  دوبهب  هحفص 18)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دوخ دوخ عمتجم   عمتجم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4242

هاگورین هاگورین کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 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 205 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ccj7p5t2e6rqd?user=37505&ntc=6340476
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6340476?code=37505
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سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سولاچ یتفن 

1101092304000131 زاین :  هرامش 
سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سولاچ یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  میقتسم 59755410-01159755311 ،  یاه  هرامش  تفن - رابنا  بنج  اضر -  ماما  راولب  سولاچ -  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4661756611

59755341-011  ، 52256891-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52256900-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف   ) دادرارق سیون  شیپ  اب  قباطم  یزاجم  رایتسد  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیرخ ، دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000088 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  لاسرا  یتساوخرد و  تادنتسم  هارمه  هب  یتسویپ  لیاف  تادنتسم  هیلک  لاسرا  دیئات و  لیمکت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناسانشراک 81565090 اب  سامت  نفلت 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف رازفا ، ، رازفا مرن   مرن رازفا ، ، رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4444

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف  ) ) دادرارق دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ اباب   قباطم   قباطم یزاجم   یزاجم رایتسد   رایتسد هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ ، ، دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4545
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هاشنامرک ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام یرادا و  عماج  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003358000030 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1402/12/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 08338251060 اب  سامت  هنوگره  تهج 

08338250606
08338251099

 : یتسپ دک  یمالسا ،  داشراو  گنهرف  لک  هرادا  - لالقتسا امنیس  بنج  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715663487

8238374-083  ، 38238402-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38238378-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام وو   یرادا   یرادا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 205 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9pxznuslhcqz5?user=37505&ntc=6340108
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6340108?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  یداهنشیپ  تمیق  دعب  هب  دنب 2  دروم  رد  ددرگ و  مالعا  تمیق  زکرم  کی  یازا  هب  تسویپ  لیاف  دنب 1  رد  تسا  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ مالعا  هناهام 

1101003334000091 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

.دنشاب هتشاد  ار  تسویپ  لیاف  رد  هجردنم  طورش  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هناهام  تیعضو  تروص  درکراک  تروص  هب  تخادرپ 

8163674461 یتسپ :  دک  هام ،  تسب  نب  بنج  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36673227-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36672154-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسررب یسررب وو   یزاجم   یزاجم یاهرورس   یاهرورس وو   یایا   هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   هرواشم   هرواشم یناسرزورب ، ، یناسرزورب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع
هکبش هکبش یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تیعضو   تیعضو

4747
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ملید 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 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما یزیمم  یزاس و  رهش  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090068000067 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ملیدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کالما یزیمم  یزاس و  رهش  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  دیرخ و  - 

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

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  رازفا  مرن  تکرش و  یاهزوجم  تکرش و  یراک  همزور  رازفا و  مرن  یاه  تیلباق  یگژیو و  گلوتاک  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  در و  رد  یرادرهش 

7536147416 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  یادرهش  ملید  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33245085-077  ، 33322333-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالما کالما یزیمم   یزیمم وو   یزاس   یزاس رهش   رهش عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001512 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
VPN هکبش تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 59 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریا  یلام و  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنشورف  ای  هدنزاس  -2

.دامن گنهامه  تسرپ 09155000098 ماظن  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاداهنشیپ  یراذگراب  زا  لبق  -3

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949

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

6340606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدربهار تراظن  هژورپ و  لرتنک  یزیر  همانرب  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000090 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09169578034-09373442471 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

یدربهار یدربهار تراظن   تراظن وو   هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر   یزیر همانرب   همانرب رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  یرنه  هجرد  هدننک  تفایرد  یضاقتم و  نارعاش  ناگدنسیون ، نادنمرنه ، تاعالطا  کناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101000017000132 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

تسیل قبط  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  یرنه  هجرد  هدننک  تفایرد  یضاقتم و  نارعاش  ناگدنسیون ، نادنمرنه ، تاعالطا  کناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرنه یرنه هجرد   هجرد هدننک   هدننک تفایرد   تفایرد وو   یضاقتم   یضاقتم نارعاش   نارعاش ناگدنسیون ، ، ناگدنسیون نادنمرنه ، ، نادنمرنه تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب ناونع : : ناونع 5151
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6340791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد تیاس  بو  یربخ  لاتروپ  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000076 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سدنهم سامت : هرامش  .دش  دهاوخ  در  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  دیاب  شورف  روتکاف  ینوناق و  ربتعم  یاه  زوجم  ریاس  اتفا و  زوجم 

09156644838 یفسوی

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تیاس   تیاس بوبو   یربخ   یربخ لاتروپ   لاتروپ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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نانمس ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003138000038 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یا هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Kaspersky Endpoint Security forBusiness-Advanced هلاسکیاضقنا سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر  هدنزاس  عجرم 
هتسب 190 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519834875 یتسپ :  دک  یرادا ،  عمتجم  ملعم  نادیم  نانمس –  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33441115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441468-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راگن دیش   ) یمومع طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

یمومع یمومع طباور   طباور دیدج   دیدج رازفا   رازفا مرن   مرن تاعالطا   تاعالطا ویشرآ   ویشرآ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5454

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6341114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یللملا  نیب  یاهدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000817 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپ ناگهد  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یسدنهم  ینف و  یتعنص و  یللملا  نیب  یاهدرادناتسا  هعومجم  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  یواح  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005070000109 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هخسن  900 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  ابش  هرامش  رهم و   ، ینف تاصخشم  یواح  روتکافشیپ  هئارا  مالعتسا و  گرب  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 5555

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط   ) هعبات یاه  یرادنامرف  نارهت و  یرادناتسا  ینامزاس  لاترپ  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000104 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  کرادم و  یلم -  هسانش  یداصتقادک و  یاراد  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84694216-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6341474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورینامن هناماس  هعسوت  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000378 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط  ) ) هعبات هعبات یاه   یاه یرادنامرف   یرادنامرف وو   یرادناتسا   یرادناتسا ینامزاس   ینامزاس لاترپ   لاترپ یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هعسوت   هعسوت ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5757

ورینامن ورینامن هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5858

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

6341741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  یرهش  نکاماو  رباعم  یراذگمان  هچراپکی  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000273 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارجا  - ود ره  ای  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ای  روشک  کیتامروفنا  یاروش  زا  یدنب  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  تمیق  داهنشیپو  تیحالص  هکرب   - دشابیم دادرارق  تروصب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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 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

6341755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم یزاجم  یاضف  رتسب  رد  تخاسریز  تاطابترا  تکرش  یاه  تیرومام  اوتحم و  راشتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  6

1101001022002616 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

نیب 2768 کاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هدهاشم   rfp

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

88112755-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نکاماو   نکاماو رباعم   رباعم یراذگمان   یراذگمان هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

RFPRFP  قباطم قباطم یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف رتسب   رتسب ردرد   تخاسریز   تخاسریز تاطابترا   تاطابترا تکرش   تکرش یاه   یاه تیرومام   تیرومام وو   اوتحم   اوتحم راشتنا   راشتنا ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SFP لوژام هلاس و  کی  سنسیال  هارمه  هب  ( هکبش لاوریاف   ) بو یتروف  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا دانسا  رد  تسویپ  طیارش  تسیل و  تراپ  قبط 

1201001186000359 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 SFP لوژام هلاس و  کی  سنسیال  هارمه  هب  ( هکبش لاوریاف   ) بو یتروف  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  دیرخ ، - 
مالعتسا دانسا  رد  تسویپ  طیارش  تسیل و  تراپ  قبط 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یتسویپ مالعتسا  دانسا  قبط  دروم -   1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ناریاداتس  هناماس  رد  هدش و  ءاضما  رهم و  لیمکت و  یتسویپ  مالعتسا  یاه  گرب  یتساوخرد و  کرادم  دانسا و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFPSFP  لوژام لوژام وو   هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   (( هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف  ) ) بوبو یتروف   یتروف هاگتسد   هاگتسد یدنبرکیپ   یدنبرکیپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راکدوخ یناسرزوربرورس  بصن  هارمهب  هلاسود  نیالفا  سنسیال   ) FG200F18XGERJ45 لاوریاف ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001416 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( حیحص زاین  یلک  حرش   ) دیدرگ هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

هدش  هتشون  لماک  تاصخشم  تسویپ  تسیل 
ددرگیم لاطبا  نیا  ریغرد  الاکروما  زادرپراکاب  طقف  هرکاذم   - ههامود تخادرپ 

تیفیکابو بوغرم  یالاک 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FG200F18XGERJ45FG200F18XGERJ45 لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراد هنازخ  - اهدادرارق - تاکرادت - نویساموتا - دمآرد - لاوما - یدهعت یرادباسح  یرازفا  مرن  هعومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005397000007 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  راموس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراد هنازخ  - اهدادرارق - تاکرادت - نویساموتا - دمآرد - لاوما - یدهعت یرادباسح  یرازفا  مرن  هعومجم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6786113753 یتسپ :  دک  لیقع ،  نب  ملسم  نادیم  شبن  راموس - نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42485021-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42485022-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

**** یتسویپ  لیاف  تاجردنم  اب  قباطم  ناروتسر  رازفا  مرن  دیرخ  تهج **** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003035000056 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ییاذغ تامدخ  ریاس  مسارم و  یاذغ  هیهت  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  نتشاذگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  روشک ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  - یبونج شوخ  شبن  یدازآ -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66941250-021  ، 66583630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراد یراد هنازخ   هنازخ -- اهدادرارق اهدادرارق -- تاکرادت تاکرادت -- نویساموتا نویساموتا -- دمآرد دمآرد -- لاوما لاوما -- یدهعت یدهعت یرادباسح   یرادباسح یرازفا   یرازفا مرن   مرن هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

ناروتسر ناروتسر رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AXIGEN کینورتکلا تسپ  تیریدم  رورس  نژیسکا  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000302 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 : 

1401/12/13 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

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 17 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  یربیاس  ثداوح  هب  خساپ  یتینما و  تایلمع  زکرم  یربهار  رارقتسا و  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و 

1101004068000301 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1403/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک لماش  دش و  دهاوخ  دقعنم  هام  دادرارق 18  هدننک  نیمات  اب  دوش -  هتفرگ  سامت  یلخاد 172 و 2204  هرامش 23344  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  تامدخ  حرش  اب  قباطم  تامازلا  اهزوجم و  هیلک   - تسا یکناب  همانتنامض  هئارا  ینوناق و 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AXIGENAXIGEN  کینورتکلا کینورتکلا تسپ   تسپ تیریدم   تیریدم رورس   رورس نژیسکا   نژیسکا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 6565

یربیاس یربیاس ثداوح   ثداوح هبهب   خساپ   خساپ وو   یتینما   یتینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم یربهار   یربهار وو   رارقتسا   رارقتسا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6342011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیک وئدیو  نیالنآ  هسلج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000155 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 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

6342040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  تنرتنیا و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراقفلوذ یاقا  یگنهامه 09127180929  تهج  هرامش 

1101003068000301 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

ددرگ تمیق  مالعا  تسویپ  حرش  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کیک کیک وئدیو   وئدیو نیالنآ   نیالنآ هسلج   هسلج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 6767

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6868

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

هزوم6340622 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصنو  هحفص 98)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تشر ناتسرهش  رنهاب  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6339656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر رنهاب  دیهش  یا  هفرح  ینف و  زکرم  ون  یروآ  نف  هاگراک  تازیهجت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004898000004 زاین :  هرامش 

تشر ناتسرهش  رنهاب  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قباطم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یلک  1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  .ددرگیم  فذح  مالعتسا  زا  یراذگ  راب  مدع  تروص  ردودوش  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم یزاسراک  هدننک  نیمات  هچو  رد  اهب 

4163935385 یتسپ :  دک  رنه ،  اب  دیهش  یا  هفرح  ینف و  زکرم  - تراهم نابایخ  - یراصنا دیهش  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724641-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33759530-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر تشر رنهاب   رنهاب دیهش   دیهش یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف زکرم   زکرم ونون   یروآ   یروآ نفنف   هاگراک   هاگراک تازیهجت   تازیهجت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 205 ھحفص 45 
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساربیلاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000203 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تسویپ  لیاف  یراذگراب.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - ناتسزوخ نامرد  تیریدم  یکشزپ  تازیهجت  یاههاگتسد  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  روپ  یمسا  مناخ   09167007808 .تسا

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش ینمیا -  نامتخاس  هب  رتیمسنارت  طسوت  یناشن  شتآ  یاهپمپ  هناخ  روتوم  رد  عقاو  تناردیاه  طخراشف  تاعالطا  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 32317340-056

1101092126000120 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  راک  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساربیلاک نویساربیلاک ناونع : : ناونع 7070

دوجوم دوجوم   PLCPLC  طسوت طسوت شیامن   شیامن وو   تناردیاه   تناردیاه طخراشف   طخراشف یاتید )  )  یاتید تاعالطا (  (  تاعالطا لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 205 ھحفص 46 
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح هلر  هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000455 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کت ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL4644D لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: 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  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساربیلاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000204 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تسویپ  لیاف  یراذگراب.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - ناتسزوخ نامرد  تیریدم  یکشزپ  تازیهجت  یاههاگتسد  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  روپ  یمسا  مناخ   09167007808 .تسا

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع 7272

نویساربیلاک نویساربیلاک ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 205 ھحفص 47 
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام رادشه  عیمجت  رویسر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000396 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
روشک رواخ  جوم  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  متسیس  گنیروتینام  تیاس  یتراجت  مان   FNJ-MS-01 لدم یتارباخم  متسیس  کرباس  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

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

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام رادشه   رادشه عیمجت   عیمجت رویسر   رویسر ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 205 ھحفص 48 
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   ) نادهاز هاگورین  تهج  دارگ ) یتناس  هجرد   250 ییامد 5 –  جنر  اب  نغور  مامح   ) چیئوس ومرت  هربیلاک  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم 

1101001545000220 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANBEC CORPORATION هدنزاس عجرم   HDO-230 LH لدم یتعنص  امد  هدننک  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
ناراک ورتپ 

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

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین تهج   تهج دارگ ) ) دارگ یتناس   یتناس هجرد   هجرد   250250   –  55 ییامد   ییامد جنر   جنر اباب   نغور   نغور مامح   مامح  ) ) چیئوس چیئوس ومرت   ومرت هربیلاک   هربیلاک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون 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

6340670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  )fm200 زاگ متسیس  تازیهجت  مزاول  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000886 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  اقیقد  دشابیم   DCS صتخم  ، VME تینوی تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000599 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
ادن یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   ESD لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  اقیقد  دشابیم   DCS صتخم  ، VME تینوی  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004262-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: 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 متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت مزاول   مزاول بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد دشابیم   دشابیم   DCSDCS صتخم   صتخم  ،  ، VMEVME  تینوی تینوی ناونع : : ناونع 7777
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لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  یتسویپ -  دانسا  قباطم  یس  لا  یپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

1101005202000386 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبآ جاوما  یشهوژپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IRDELTAV-1 لدم یتعنص  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  یتسویپ -  دانسا  قباطم  یس  لا  یپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تراک  حرش  قبط  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000645 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32581400-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 7878

هدش هدش تسویپ   تسویپ تراک   تراک حرش   حرش قبط   قبط ربرب   ناونع : : ناونع 7979
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 205 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pxnndszk7jvdz?user=37505&ntc=6340738
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6340738?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5nxfuvhbttwya?user=37505&ntc=6340774
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6340774?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  قرب  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000411 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   PLC لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هاگتسد ود  دادعت  هب  تسویپ  یاهلیاف  اب  قباطم  ولبات  بصن  دیرخ و  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وجارخ تسپ  یاداکسا  سیفرتنیا  متسیس  لیمکت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000154 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

وجارخ وجارخ تسپ   تسپ یاداکسا   یاداکسا سیفرتنیا   سیفرتنیا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000614 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WAGO یتراجت مان  لدم 504-750   PLC گولانآ یجورخ  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح تسویپ 09112328405 تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34418066-013  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6342031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اداکسا لرتنک  قاتا  تهج   FEB متسیس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000181 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  متسیس  ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL ONE یتراجت مان   FEP-0811 لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

LEVEL ONE هدنزاس عجرم  ناویات 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36270016-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  گولانآ گولانآ یجورخ   یجورخ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 8282

 ( ( یرتم یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک قاتا   قاتا تهج   تهج تاقلعتم (  (  تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     FEBFEB متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

6339860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** یراک زور  تخادرپ 10  تسا *  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257004177 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ACH-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یبیکرت  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف  یمتاح   09015611134 یراک  * زور  تخادرپ 10  دشاب -  صلاخ  تمیق  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک هاوخ  قیفوت   09159831994 - 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

**** یراک یراک زور   زور   1010 تخادرپ   تخادرپ تسا *  *  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دشابیم   * * دشابیم تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب هبهب   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 8484
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انیس نبا  یزور  هنابش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب.تسا یمازلا  هطوبرم  سانشراک  یگنهامه  اب  لحم  زا  دیدزاب.تسویپ  تاصخشم  هشقن و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دیدزاب  دقاف  تاداهنشیپ 

1101091246000003 زاین :  هرامش 
انیس نبا  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دسرب هعومجم  نیا  یسدنهم  سانشراک  دات  هب  ارجا  زا  سپو  هدوب  اراد  ار  یناشن  شتآ  نامزاس  هیدات  تسیابیم  یفرصم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813657176 یتسپ :  دک  ریت ،  نادیم 7 زا  رتالاب  یتشهب  دیهش  کارا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241064-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232250-086 :: 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

هب.تسا هب.تسا یمازلا   یمازلا هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک یگنهامه   یگنهامه اباب   لحم   لحم زازا   دیدزاب.تسویپ   دیدزاب.تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   هشقن   هشقن قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
.دش .دش دهاوخن   دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت دیدزاب   دیدزاب دقاف   دقاف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ

8585
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ناتسدرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناشیپ هوق  غارچ  ، شکتسد ، هالک ، راک سابل  رب (  لمتشم  قیرح  ءافطا  یدارفنا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000139000008 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( یناشیپ هوق  غارچ  ، شکتسد ، هالک ، راک سابل  رب (  لمتشم  قیرح  ءافطا  یدارفنا  تازیهجت  - 

شفک کاشوپ و  الاک :  هورگ 
ملق  5 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هگرب  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

.دشاب یم  یدقن  تروصب  تخادرپ 

6616943141 یتسپ :  دک  ناملاش ،  یوک  یوربور  نارادساپ  نابایخ  یاهتنا  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33623652-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664692-087 :: 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

(( یناشیپ یناشیپ هوق   هوق غارچ   غارچ ،، شکتسد شکتسد ،، هالک هالک ،، راک راک سابل   سابل ربرب (  (  لمتشم   لمتشم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یدارفنا   یدارفنا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   HEAT DETECTOR دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000645 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 1 دادعت : 

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

نویساربیلاک تخاس و  ربتعم  یاه  یهاوگ  هئارا  ددرگ  لاسرا  هناگادج  تروصب  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  رابنا  رد  دات  زا  سپ  زور  هیوست 45  تسیمازلا 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   HEAT DETECTORHEAT DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزهددع  لانیجروا 150 PARADOX لدم DG55 یکینورتکلا مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000232 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IR-TEC هدنزاس عجرم   IR-580D لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  تقرس  مالعا  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 150 دادعت : 

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

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا PARADOXPARADOX لدم لدم DG55DG55 یکینورتکلا یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 8888
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزهددع  200 لانیجروا سکینوریاپ  لدم  KX 10 DP یکینورتکلا مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001024000233 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IR-TEC هدنزاس عجرم   IR-550 لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  تقرس  مالعا  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  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 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

6341363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق بلاق  رد  تسویپ  هب  ناجروالف  قیرح  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003543000221 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: 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

لانیجروا لانیجروا سکینوریاپ   سکینوریاپ لدم   لدم KX 10  DPKX 10  DP یکینورتکلا یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 8989

دادرارق دادرارق بلاق   بلاق ردرد   تسویپ   تسویپ هبهب   ناجروالف   ناجروالف قیرح   قیرح مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000484 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ
ددع 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  رابنا  برد  هیلخت  لاسرا و  - تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  یرازگراب  - یتسویپ کرادم  قبط  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسواک سدنهم  ینف 09177727976  سانشراک 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450690-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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مق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد عقاو  یعخن  فصآ  دیهش  یولیس  یزاسهریخذ و  عمتجم  یساسا  یاهالاک  رابنا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا هداج  رتمولیک 10 

1101020026000027 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   EC0020 لدم ندش  تسیر  تیلباق  اب  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ایوپ کینورتکلا  تسلا 

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

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

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

 . دشابیم هباشم  دکناریا  .ددرگ  یراذگ  تمیق  سپس  هعلاطم و  یتسویپ  یاه  تسیل  قبط  ددرگیم  دیکأت  تسویپ  یاه  تسیل  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3714967716 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هاپس  هدکشناد  بنج  یتالحم  دیهش  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221053-025  ، 37234883-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222101-025 :: 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

رتمولیک رتمولیک ردرد   عقاو   عقاو یعخن   یعخن فصآ   فصآ دیهش   دیهش یولیس   یولیس وو   یزاسهریخذ   یزاسهریخذ عمتجم   عمتجم یساسا   یساسا یاهالاک   یاهالاک رابنا   رابنا ردرد   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
کارا کارا هداج   هداج   1010

9292
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ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  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 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ حرشب  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هارو  ءارجاو  هیهت 

1101001393000048 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ حرشب  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هارو  ءارجاو  هیهت 

4815664966 یتسپ :  دک   ، 8 ملعم شبن  ملعم  نابایخ  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34911303-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34911303-011 :: 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

.تسویپ .تسویپ حرشب   حرشب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو ءارجاو   ءارجاو هیهت   هیهت .ددرگ   .ددرگ هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ افطل   افطل ناونع : : ناونع 9393
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  نامتخاس  زاین  دروم  یقرب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000144 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دیشرزخ ییانشور  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  دیشرزخ  یتراجت  مان   W 50 ناوت  V 230 ژاتلو لدم 60-60  عبرم  راکوت  لنپ  یباتهم   LED پمال الاک :  مان 

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

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  زور  رثکدح 45  باسح  هیوست  - تسا هدنشورف  اب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  یمامت  - رمشاک هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  الاک و  دات  و 

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

55234223-051  ، 55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس زاین   زاین دروم   دروم یقرب   یقرب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 9494
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ناهفصا ناتسا  هیاپهوک  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 20 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  تاصخشم  قبط   ul درادناتسا  lhd لباک ترارح و  ودود  روتکتد  یارجا  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم 

دشاب یم  یمازلا  دیزاب 
1101092341000012 زاین :  هرامش 

هیاپهوک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زاوها کیناکم  دار  نامتخاس  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   TPCO یتراجت مان   TG-AH1 لدم ترارح  دود و  مالعا  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8371613411 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  راولب  هیاپهوک - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46422332-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46422793-031 :: 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

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

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

6341783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ژراش  لباق  یرتاب  ملق  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001875 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راکانب نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SENS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENS یتراجت مان   ACT قیرح نالعا  لرتنک  لناپ   A 7 یرتاب 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lhdlhd  لباک لباک وو   ترارح   ترارح ودود   ودود روتکتد   روتکتد یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

ژراش ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب ملق   ملق ودود   ناونع : : ناونع 9696
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرظان 09120255822 یاقآ  یگنهامه  یزکرم 12* نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001336 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  دیدزاب  مرف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623414-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9797
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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 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراه 375 روتاربیلاک  دلیف  یارب  زراش  لباق  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
RECHARGEABLE NIMH BATTERY PACK

PartNo= 00375-0002-0011 --- 
1101093631006035 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   GD105-S-F1 لدم رگالاتید  یژراش و LCD و  یرتاب  اب  یتعنص   CH4 و CO زاگ تشن  هدنهد  رادشه  روتکتد  الاک :  مان 

ناسیآ دنمشوه  تعنص  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  ناسیآ  دنمشوه  تعنص  ناماگشیپ  هدننک 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یسررب  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  ینف  داهنشیپ  رد  یرتاب  دیلوت  خیرات 

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

32337868-071  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6340670 متسیس  تازیهجت  مزاول  بصن  هحفص 45)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  4444   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

RECHARGEABLE NIMH BATTERY PACK - - -  PartNo= 00375-RECHARGEABLE NIMH BATTERY PACK - - -  PartNo= 00375-   375375 تراه   تراه روتاربیلاک   روتاربیلاک دلیف   دلیف یارب   یارب ژراش   ژراش لباق   لباق یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع
0002 -00 1 10002 -00 1 1

9898
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دصدردص  الاک   - یضرف دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط   - رتم هکبش 305  لباک  هقلح  هیذغت و15  عبنم  ددع   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000232 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 45 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000454 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP3362/A لدم رتور  لا  سا - ید - یا - اتید  مدوم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: 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 لباک   لباک وو   هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 9999

مدوم مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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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 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

6339940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تمیق.تسویپ  تامازلا  دادرارق و  سیون  شیپ  طیارش  ساسارب  هقلح )  75  ) رتم ژارتم 22875  هب   cat 6 utp هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش دیق  هناماس  رد 

1101001017000844 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 75 دادعت : 

1402/01/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمئاق 64572763 یاقا  سانشراک  هرامش.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  تامازلا  لیاف  رد  هدش  ناونع  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلک یلک تمیق.تسویپ   تمیق.تسویپ تامازلا   تامازلا وو   دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ طیارش   طیارش ساسارب   ساسارب هقلح ) ) هقلح   7575  ) ) رتم رتم   2287522875 ژارتم   ژارتم هبهب     cat 6  utpcat 6  utp هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
.دوش .دوش دیق   دیق هناماس   هناماس ردرد  

10 110 1
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یبرغ ناجیابرذآ  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرشب  تنیالک  نیت  هاگتسد  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000245000028 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  اقیقد  دیاب  مالقا  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  ( 2

یرادناتسا لحم  رد  لیوحت  (2

5715653963 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یرادناتسا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31972281-044  ، 31972000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  هب  کنارت -) بصن  رتم  یشک و 200  لباک  رتم  ادودح 3000  ) هکبش تخاس  ریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004982000143 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا روما  ماجنا  کیتامروفنا و  دحاو  طسوت  دات  راک و  مامتا  زا  دعب  اه  هنیزه  تخادرپ  یمازلا - روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9197814684 یتسپ :  دک  زابناج ،  یدجاس و  عطاقت  - یدجاس دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36152597-051  ، 36152179-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36152179-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل حرشب   حرشب تنیالک   تنیالک نیت   نیت هاگتسد   هاگتسد   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

(( کنارت کنارت بصن   بصن رتم   رتم   2 00200 وو   یشک   یشک لباک   لباک رتم   رتم   30003000 ادودح   ادودح )) هکبش هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 205 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ctlwwa5jg56qf?user=37505&ntc=6339952
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6339952?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q9bl3lahlgjer?user=37505&ntc=6340152
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6340152?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402 رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هب  نراقتم  یصاصتخا و  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تامدخ  زا  هدافتسا  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000136 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1402 رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هب  نراقتم  یصاصتخا و  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تامدخ  زا  هدافتسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095327000066 زاین :  هرامش 

ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
فیدر  9 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نراقتم نراقتم وو   یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 104104

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ناتسرهش  سانش  قح  هللا  تیآ  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم   ، هنایار هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093405000019 زاین :  هرامش 

مرهج سانش  قح  هلا  تیا  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار راگن  لاگس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   COMPUTER NETWORK SWICH یتراجت مان   3EH05802AA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم   ، هنایار هکبش  اتید  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7418715963 یتسپ :  دک  یزاسرهشو ،  هار  هرادا  یوربور  مرهج  سانش  قح  هللا  تیآراولب  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54268252-071  ، 54268259-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54268258-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  زاین  قبط.دوشیم  تسویپ  زاین  یلک  حرش.دشابیم  یضرفدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000253 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  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 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  لاس  زا  لبق  تخادرپ.ناتسرامیب  برد  سنج  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم  ، ، هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 106106

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عوجر   عوجر یلم (  (  یلم کناب   کناب ناتسرامیب   ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراس هر )  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیجیپ یزادنا  هار  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094778000104 زاین :  هرامش 

یراس ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تساوخرد  2 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 4  طیراش 

4817718743 یتسپ :  دک  یراس ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یزار  یراس خ  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361700-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361700-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6340790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   NEXUS یاه چیئوس  رد  هدافتسا  تهج  ( GLC-T (SISCO ددع دیرخ 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002613 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  = GLC-T لدم هکبش  رتور   GLC لاصتا لوژام  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگ ره  تهج  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشهبیدرا 1402 تخادرپ  * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ  اب 88115345  لاوس 

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

لباک لباک وگدنلب -  -  وگدنلب کرکر -  -  دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

NEXUSNEXUS یاه   یاه چیئوس   چیئوس ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج ( ( GLC-T  (S ISCOGLC-T (S ISCO ددع   ددع   150150 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

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

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

6340873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  اتفا  دیاب  هدننک  نیمات   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000127 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 نفلت 66401676  روپکاخ  سدنهم  مناخ  سانشراک  اب  یگنهامه  تهج  یمازلا  روتکاف  شیپ  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک داتزا 

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

03531454441 نایاپ 14011214 - عورش 14011208 - لوکساب - یرازفا  تخس  تازیهجت  بصن  نیمات و  تامدخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
03531454441 - 14011214 - 14011208 یتارباخم - یاه  لکد  بصن  ینابیتشپ و  تامدخ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 1101 10

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه لکد   لکد بصن   بصن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ لوکساب - - لوکساب یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   نیمات   نیمات تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تساوخرد  قباطم   ICT تازیهجت دیرخ 

1101093993000774 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

هام دادرخ  تخادرپ  تروصنیا  ریغ  رد  دوشیم  تخادرپ  لاس  لبق  عمتجم  هب  دنفسا  ات 13  روتکاف  سنج و  هئارا  تروص  رد  هجو  یلام  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1402

دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  سکابیت و  تسپ و  یربراب و  هنیزه 
دات مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 لانرتنیا   لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1121 12
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  زاین  حرش  اب  قباطم  زاس  هریخذ  / لباک  / یزاس هریخذ  یاضف  هدنیازفا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000643 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   ME4012 لدم  TB 220 تیفرظ  PowerVault ME4 Series زاس هریخذ  الاک :  مان 

ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   EXT MINI SAS لدم لباک  روتکناک  الاک :  مان 

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

عجرم ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   ME424 لدم  TB 200 تیفرظ  PowerVault ME4 Series زاس هریخذ  الاک :  مان 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دیرخ  طیارش  تیاعر.ددرگ  تسویپ  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ.دشاب  یم  هیاشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312247-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ // لباک لباک  / / یزاس یزاس هریخذ   هریخذ یاضف   یاضف هدنیازفا   هدنیازفا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 113113
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  تروپ  یتعنص 8  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003582 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1008A لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط تروپ   تروپ   88 یتعنص   یتعنص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1141 14

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

6341106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ژارتم 5185  هب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یلصا   CAT6 UTP nexans هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم لیوحت 1401.11.14  دعوم  رثکادح.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

1101004299000069 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص ونان  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   m 305 یلور هتسب   N100617 لدم  mm 0/58 رطق  Cat 6-UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
نایناریا

هتسب 17 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  تسیل  یاه  تست  ندرک  ساپ  طرشب  تخادرپ 

.دشاب یم  تاکرادت 03132657833  دحاو  سامت  هرامش 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا   CAT6 UTP nexansCAT6 UTP nexans هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یروانف تاقیقحت و  مولع  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 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قبط   unity xt 480 زاس هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  کرادم  یرازگراب 

1101000031000114 زاین :  هرامش 
یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ حرش  قبط   unity xt 480 زاس هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  کرادم  یرازگراب 

1466664891 یتسپ :  دک  یبونج ،  نازوریپ  شبن  نازمره - -خ  نیدروخ راولب  -2 زاف برغ - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82233738-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا کرادم   کرادم یرازگراب   یرازگراب .تسویپ   .تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   unity xt 480unity xt 480 زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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 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

6341300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO 3850 WS-C3850-24XS-E چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000168 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ربتعم یتناراگ  اب  لانیجروا و   CISCO 3850 WS-C3850-24XS-E چوس - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رفیر ریغ  دیهد  خساپ  یناپمک  بملپ  کپ و  اب  لانیجروا و  یالاک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لاوریاف  هاگتسدود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005070000110 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO 3850 WS-C3850-24XS-ECISCO 3850 WS-C3850-24XS-E چوس چوس ناونع : : ناونع 1171 17

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف هاگتسدود   هاگتسدود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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درونجب یرادرهش  زبس  یاضف  اه و  کراپ  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 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

6341367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  قاتا  تازیهجت  ملق  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000214 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ات  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب  یم  یمازلا  اتفا  یتینما  همانیهاوگ  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 9  05832222110 نفلت : .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یرادرهش 

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6341591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع دادعت 1  /) دیرخ تامازلا  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  قبط  9200L-24T-4G-E لدم هکبش  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001452 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددع دادعت 1  /) دیرخ تامازلا  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  قبط  9200L-24T-4G-E لدم هکبش  چیوس  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

(( ددع ددع 11 دادعت   دادعت  /)  /) دیرخ دیرخ تامازلا   تامازلا وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط 92009200 L-24T-4G-EL-24T-4G-E  لدم لدم هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 120120
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ) تروپ چیئوس 24  هاگتسد  5 دادعت درادرظنرد  یبونج  ناسارخ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05632400445 ینف : لاوس  تهج  نفلت  .دیامن  یرادیرخ 

1201090116000006 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

.تسا یناریا  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا.دشاب  یم  همیمض  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ و یاراد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  باهذ  بایا و  یاه  هنیزه.دنشاب  هتشاد  یروهمج  تسایر  یاتفا  زوجم  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یبونج  ناسارخ  نامرد  تیریدم  دات  زا  سپ  یعامتجا و  نیمات  یزکرم  نامزاس  رد  دیدزاب  یاربالاک  لیوحت.دشاب  هلاسکی  لقادح  تنامض 

9719866876 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  هنیدآ - نادیم  زا  رتالاب  مظعا -  ربمایپ  راولب  یرادا -  تیاس  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400422-056  ، 32400422-065 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400421-065 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6341871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس هاگتسد   هاگتسد 55 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 12 112 1

AMAM  تراک تراک وو   روتپادآ   روتپادآ وو   دروکچپ   دروکچپ یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 122122
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لیمکت مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   AM تراک روتپادآ و  دروکچپ و  یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش 

1101001406000141 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فاو هدننک  هضرع  عجرم   HEADWAY یتراجت مان   FC-FC لدم  m 20 لوط دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ریبدت هناسر  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4612-SFP-E لدم گنیچیئوس  متسیس  تروپ  تراک 12  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

فاو هدننک  هضرع  عجرم   HEADWAY یتراجت مان   FC-SC لدم  m 10 لوط دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
عجرم شیرتا  هدنزاس  روشک   NBGME یتراجت مان   DIN-DIN لدم  m 25 لوط  PATCH CORD SM SIMPLEX یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

هنایمرواخ رتسگ  هنیهب  رون  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نادیپس جاوما  تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم   DIN-DIN لدم یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

فاو هدننک  هضرع  عجرم   HEADWAY یتراجت مان   LC-FC لدم  m 10 لوط دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
فاو هدننک  هضرع  عجرم   HEADWAY یتراجت مان   LC-LC لدم  cm 30 لوط دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4148-RJ لدم گنیچیئوس  متسیس  تروپ  تراک 48  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
اریز هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   T1/E1 لدم یتارباخم  لاتیجید  تراک  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

یهاگراک یهاگراک تالآ   تالآ رازبا   رازبا ملق   ملق   1515 ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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6342287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قبط  اقیقد  یهاگراک  تالآ  رازبا  ملق   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000242 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   OTICO یتراجت مان   NATIONAL OILWELL 12P160 یتعنص شک  لگ  پمپ  یا  هبرقع  لماک  جنسراشف  الاک :  مان 

هنایمرواخ رافح  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس
تس 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
عجرم  TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT2210 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کتپ  ناریا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کتپ  ناریا  یتراجت  مان  لدم 101  یددع  شوگ 9  شش  هاتوک  نلآ  راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

یلع لآ  مداخ  اضردمحم 
تس 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 24  سیلیس  یداه  سنج   OBUC-SM 4x6 دک  SM ربیف اب  کشخ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش 
رتم 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
راک ناوج  نازاس  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ربیف  نایسراپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PFC یتراجت مان   UTP CAT6 لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

روپ یلباز  نیسح  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   F TOOLS یتراجت مان   A2-3-4 لدم یهجو  شش  نلآ  راچآ  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
داگراساپ تعنص  زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PROSKIT یتراجت مان   8PK-326 لدم یدالوف  نک  تخل  میس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ولبرع دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هلپ  مولآ  یتراجت  مان  لاکیجم  لدم   cm 282 زیاس یموینیمولآ  یتعنص  یلفق  هلپ  نابدرن 20  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
یویتش ماهلا  هدننک  هضرع  عجرم   DAIY یتراجت مان   DS-60 لدم  W 60 ناوت یراک  میحل  یقرب  هیوه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زربلا ورین  کاپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENZAX یتراجت مان   KID-1105 لدم  W 1050 ناوت یقرب  یشکچ  لیرد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

بلس دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم  رد  تکرش  دنیامنیم ، 

.دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط   ) عباوت نارهت و  یرادناتسا  یاه  هداد  زکرم  هرواشم  یرادهگن و  ینابیتشپ ، دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000103 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

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

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یتساوخرد  کرادم  یلم - هسانش  یداصتقادک و  یاراد  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84694216-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاطابترا6339702 تاعالطا و  یروانف  رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، هحفص 27)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا6340188 یاه  هداج  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  زا 38  یرادهگن  هحفص 86)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرازفا و6340198 مرن  یاهمتسیس  یرادهگن  هرواشم و  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، سیورس ، یربهار ،
هکبش یرازفا  تخس  تازیهجت  رورس و  قاتا  تیعضو  یسررب  یزاجم و  یاهرورس  یا و  هکبش 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6340465 هحفص 27)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6340585 یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هزوم6340622 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصنو  هحفص 98)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوریو6340814 یتنآ  سنسیال  هحفص 27)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمومع6340824 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 27)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرادناتسا یرادناتسا یاه   یاه هداد   هداد زکرم   زکرم هرواشم   هرواشم وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 124124

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

رداص6340863 روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف   - NVR هاگتسد و   - هتسبرادم نبیرود  مالعتسا 
هباشم دک  ناریا  یدقن -  تخادرپ  ددرگ -

هحفص 98) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش6340977 یاهاضف  یریوصت  شیاپ  هب  طوبرم  تازیهجتو  مزاول  ملق  بصنو 17 هحفص 86)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ورینامن6341474 هناماس  هعسوت  هحفص 27)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6341699 هرود  سیورس  تامدخ  ناگدازآ و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 98)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6341725 هرود  سیورس  تامدخ  رهشلگ و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 98)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردروکد6341732 هاگتسد  هکبش و  تحت  نیبرود  دیرخ  کرام و  هکبش  تحت  نیبرود  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6341734 هرود  سیورس  تامدخ  هبعش و  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 98)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاس6341766 کی  سنسیال  هارمه  هب  ( هکبش لاوریاف   ) بو یتروف  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  دیرخ ،
SFP لوژام و 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

خساپ6341863 یتینما و  تایلمع  زکرم  یربهار  رارقتسا و  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  یراپسنورب 
یربیاس ثداوح  هب 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6342040 تنرتنیا و  هحفص 27)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 205 ھحفص 85 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

6340683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  عبرمرتم  لک 15  ژارتم  هب   outdoor p5 نویزیولت ددع  یارجا 2  دیرخ و  مالعتسا  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
051-35003479 سامت : نفلت 

1101030122000057 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

نایناریا زاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  زاس  هیتآ  هدنزاس  عجرم   P5 لدم  cm 12 تماخض  107x107 cm زیاس گنر  لوف  یرهش  نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/21 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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

outdoor p5outdoor p5 نویزیولت   نویزیولت ددع   ددع   22 یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ -  یاه  لیاف  رد  هدش  جرد  طیارش  ساسا  رب  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000371 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  30000 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادناتسا و ناشن  یاراد  کی  هجرد  ینامتخاس  قارب  ینغور  گنر  زا  هدافتسا  باستحا  اب  تمیق  .دشاب  یم  یموب  یاه  هدننک  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تخادرپ  شیپ  نودب  دادرارق  .ددرگ  یراذگراب  اددجم  دات و  یصوصخ  طیارش  دادرارق و  هنومن.ددرگ  مالعا  ربتعم  دنرب 

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475991-044  ، 33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6339712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دابآ فجن  یرادرهش  جنپ  هقطنم  رباعم  حطس  هدایپ  رباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  هارمه  هب  یکیفارت  یلوط  یشک  طخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090286000141 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 30500 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 126126

رباعم رباعم حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 127127

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

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

6339744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دابآ فجن  یرادرهش  راهچ  هقطنم  رباعم  حطس  هدایپ  رباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  هارمه  هب  یکیفارت  یلوط  یشک  طخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090286000140 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 30500 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هدنبات ،  زاب  مئالع  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000071 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  هدنبات ،  زاب  مئالع  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 128128

هدنبات هدنبات زاب   زاب مئالع   مئالع عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 129129

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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تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  هدننک  ادج  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000070 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  هدننک  ادج  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق 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 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

6339976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000251 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: 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 هدننک   هدننک ادج   ادج عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 130130

یکیفارت یکیفارت ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 205 ھحفص 89 
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تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ، یاهریگ  هبرض  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000072 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ، یاهریگ  هبرض  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراظن لرتنک و  حرط  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000212 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس  کت  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یسرزاب  تسیا و  تکار  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ءاهب  مالعتسا  تسیل  ساسا  رب  دیرخ  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا داتس  هناماس  رد  هاگشورف  ایو  تکرش  رهم  ءاضما و  اب  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و 

دشاب یم  یدقن  تروصب  دادرارق و  داقعنا  خیرات  زا  سپ  هام  شش  رثکادح  هنیزه  تخادرپ 

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8249912-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: 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 یاهریگ   یاهریگ هبرض   هبرض عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 132132

تراظن تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 205 ھحفص 90 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاه  هداج  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  زا 38  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000266 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/12/08 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاه   یاه هداج   هداج ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود   3838 زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 205 ھحفص 91 
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس ینمیا 75  هناوتسا  - یسکوپا یولقود  بسچ   - یا هشیش  نیگن  اب  درز  هفرطود  یا  هبرگ  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000321 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یمجع لوسر  هدننک  هضرع  عجرم   MERT SANAYI یتراجت مان  یمرگولیک  یزلف  یطوق  یسکوپا  عیام  بسچ  الاک :  مان 
مرگولیک 250 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 45 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  دیرخ   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس   7575 ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا -- یسکوپا یسکوپا یولقود   یولقود بسچ   بسچ  - - یایا هشیش   هشیش نیگن   نیگن اباب   درز   درز هفرطود   هفرطود یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 205 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6d2lb556d68yw?user=37505&ntc=6340430
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شلات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب لاس 1401 و  هینبا  دناب و  هار و  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  لوادج و  یزیمآ  گنر  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ یاهب  مالعتسا 

1101005875000024 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  رپتشه  شلات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4371663584 یتسپ :  دک  شلات ،  یرادرهش  (- هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  - شلات شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44221831-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238360-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  لگهایس  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم ربارب  لکهایس  یرادرهش  هب  طوبرم  یرهش  یاهاضف  یریوصت  شیاپ  هب  طوبرم  تازیهجتو  مزاول  ملق  بصنو 17 هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  تسویپ 

1101050081000077 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  لگهایس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

لکهایس رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم طاسقا  تروص  هب  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4431616583 یتسپ :  دک  لکهایس ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  لکهایس ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41312030-013  ، 42322030-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42322186-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 136136

یرهش یرهش یاهاضف   یاهاضف یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجتو   تازیهجتو مزاول   مزاول ملق   ملق بصنو  1717 بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 137137

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

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

زا 205 ھحفص 93 
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نیوزق هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درس تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  ییزج  کت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091252000047 زاین :  هرامش 

نیوزق هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش یاه  هدروارف  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درس تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  ییزج  کت  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414776315 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  امیس  وادص  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33651986-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656703-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهبهب ناتسرهش  یاهروحم  حطس  رد  لیردراگ  یروآ  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005596000014 زاین :  هرامش 

ناهبهب یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ناهبهب ناتسرهش  یاهروحم  حطس  رد  لیردراگ  یروآ  عمج  1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رارق  رب  نامیپ  یمومع  طیارش  _

.ددرگ یم  دقعنم  دادرارق  هدش و  ذخا  تنامض  _ 

6361765698 یتسپ :  دک  یرادهار ،  هرادا  یدنبرمک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52839571-061  ، 52825570-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52825570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درس درس تسالپومرت   تسالپومرت کیلیرکا   کیلیرکا یکیفارت   یکیفارت ییزج   ییزج کتکت   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

اهروحم اهروحم حطس   حطس ردرد   لیردراگ   لیردراگ یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 139139

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

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

زا 205 ھحفص 94 
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دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 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

6341308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس هقطنم  حطس  رد  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005120000065 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917698639 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38203510-035  ، 37252010-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37252166-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لودج لودج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هسهس -  -  هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   گنر   گنر دیرخ   دیرخ 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 :

زا 205 ھحفص 95 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.. pdf لیاف ییارجا  ینف و  تاصخشم  قباطم  یدالوف  پآ  لور  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003600000026 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  90 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیریدم هب  یتسیاب  یماه  هزادناوداعبا  قیقد  تشادرب  یارب.دوبدهاوخ  یکناب  هکبشاب  یراکمه  هقباساب  ناتسا  یموب  هدننک  نیماتاب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنهد 12 رب لمتشم.ددرگ  هعجارم  یبونج  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش 

 : یتسپ دک  یبونج ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  سردم 6  شبن  سردم  دیهش  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9713683311

32232150-056  ، 32233190-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238979-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 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

6340962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  طیارش و  قبط  راش  رکالب  یتساوخرد  یتینما  دنب  هار  هاگتسد   2 دادعت - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091971000094 زاین :  هرامش 

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ راش  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  راش  هدنزاس  عجرم   cm 126 رطق  cm 95 عافترا یرتویپماک  ورکیم  دنمشوه  متسیس  اب  کیلوردیه  رکالب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش و  قبط  راش  رکالب  یتساوخرد  یتینما  دنب  هار  هاگتسد   2 دادعت - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ییارجا   ییارجا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یدالوف   یدالوف پآپآ   لور   لور یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 141141

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   طیارش   طیارش قبط   قبط راش   راش رکالب   رکالب یتساوخرد   یتساوخرد یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت دادعت -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 142142
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دهشم یسودرف  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 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

6340999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلبق دنبهار  لحمرد  دنبهار  یراذگاجو  یپوکسلت  یرتم  موب 6 اب  نارامیس  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفاب یراذگاج  عوجرمو و  دات  لیوحت و  لاسرا  لمح  یاه  هنیزه  لک 

1101091579000617 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  تازیهجت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلبق دنبهار  لحم  رد  دنبهار  یراذگاج  یپوکسلت و  یرتم  موب 6 اب  نارامیس  دنبهار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  یلبق  لحم  رد  یراذگاج  عوجرمو و  دات  لیوحت و  لاسرا  لمح  یاه  هنیزه  هیلک 

دیرخ هناماس  دنیارف  قبط  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802428-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

دنبهار دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6342464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تمیق.دوش  لیمکتواضماورهم  امتح  میامض.تسا  یکناب  همانتنامض  هئاراودادرارقداقعنااب  تمدخدیرخ.پآ  لور  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
33881297-086 سامت.دامن جردار  عبرمرتم 

1101003198000028 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

جردار عبرمرتم  کی  تمیق.دوش  لیمکتواضماورهم  امتح  میامض.تسا  یکناب  همانتنامض  هئاراودادرارقداقعنااب  تمدخدیرخ.پآ  لور  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
33881297-086 سامت.دامن

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پآپآ لور   لور یارجا   یارجا وو   زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم هیلک   هیلک هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 144144
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رهشمالسا یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6339655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن ریغ  هدوزفا و  شزرات  اب  یتسویپ  مالعتسا  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096113000019 زاین :  هرامش 

رهشمالسا یرادرهش  یرهشزبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن ریغ  هدوزفا و  شزرات  اب  یتسویپ  مالعتسا  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3313813899 یتسپ :  دک  نمهب ،  کراپ 22 لخاد  یبتجم  نسح  ماما  نابایخ  رهشمالسا - رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56365689-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56364890-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  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 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست - کناب برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب ینف  هدنیامن  دیئات  زا  سپ 

1101030038000102 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنیامن دیئات  زا  سپ  هیوست  - کناب برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب ینف 

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدقن یدقن ریغ   ریغ وو   هدوزفا   هدوزفا شزرات   شزرات اباب   یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

سپسپ هیوست   هیوست -- کناب کناب برد   برد لیوحت   لیوحت هدش -  -  هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    -  - یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
کناب کناب ینف   ینف هدنیامن   هدنیامن دیئات   دیئات زازا  

146146
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 05632317340 هرامش  - دنجریب میدق  تفن  رابنا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000121 زاین :  هرامش 

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

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  راک  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ناریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیبنزاغچ یناهجثاریمهطوحم  ییانشور  هتسبرادمنیبرود و  بصنوهیهت  ) ناتسزوخناتسا یرگشدرگ  نکاماواههبذاج  یفرعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005351000459 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندوب ارادو  تمیق  دروآرب  یاهمتیآ  زیلانآ ٪100  هیارا  هناماس و  رد  کرادم  یراذگراب  و  سروبدک ، ، هارمه هرامش  ، تکرش تادنتسم  کرادم و  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم قاروا  دقن و  تروص  هب  رابتعا  نیمات  تسیمازلا  یعامتجا  روما  راک و  لک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ 

6183964917 یتسپ :  دک  قباس ،  یزرواشک  داهج  - نوراک هاگتسیا  نابایخ  - یقرش ماما  نابایخ  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35530381-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35530381-061 :: 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

تفن تفن رابنا   رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 147147

هطوحم هطوحم ییانشور   ییانشور وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 148148

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

6340341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سنارفنک  نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یزادنا  هار  بصنو و  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000466 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  مزاول  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001586000009 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دامرف هعجارم  کرادم  تسویپ  رد  لسکا  لیاف  هب  افطل  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعطق  16 دادعت : 

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

دروم مالقا  عمج  - دشاب یتناراگ  یاراد  دیاب  مزاول  نینچمه  دشابیم و  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ددرگ و  لیوحت  رادیرخ  سردا  رد  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هعطق  رظن 16 

3519935661 یتسپ :  دک  هیزور ،  کرهش  بنج  نارهت  تمس  هبداهج  لپ  یدنبرمک  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421965-023  ، 33421958-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421996-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس گنیروتینوم   گنیروتینوم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 149149

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  هبزور  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Camera ip poe dame 2 mp wide نیبرود (  هاگتسد  .تسا 4  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030467000057 زاین :  هرامش 

نارهت هبزور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(Camera ip poe dame 2 mp wide نیبرود (  هاگتسد  .تسا 4  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1333715914 یتسپ :  دک  هبزور ،  ناتسرامیب  - رگشل هارراهچ  زا  رت  ناپ  - یبونج رگراک  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55422000-021  ، 55419151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55412756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنوتگ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( Camera ip poe dame 2  mp wideCamera ip poe dame 2  mp wide نیبرود (  (  نیبرود هاگتسد   هاگتسد   44 .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 151151

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ودانسا حرش  هبرتشیب  تاعالطا  دنوتگ ـ  ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یتسویپ  کرادم 

1101094741000026 زاین :  هرامش 
دنوتگ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D434-F28 لدم ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 

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

شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR100-AF-82N لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AFG-242S-300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B235-F40 لدم تلاب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-3432X لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
موسکا ناژوف  هدننک 

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

قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR186B لدم  mm 980 عافترا  600x600 mm داعبا تینوی  رورس 18  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
روشک ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GTV-43PU744N لدم  in 43 زیاس  LED عون نویزیولت  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
لتاراف  SDC2000B لدم  kVA 2 ناوت اب  یلخاد  یرطاب  یاراد   UPS الاک :  مان 

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

دنوتگ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگدنیامن همان  هئارا.دشاب  تیلاعف  هبزاجمودوجوم  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تکرش  تیسلرودنورددیاب  هدننک  نیماتو  تسا  یرابتعا  تروصبدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یتسویپ  کرادمرد  لیصفت  هب  تساوخرد  حرشدسربالاک  سانشراکدات  هبدیاب  سانجا.دشاب  سانجا  شورفزا  سپ  تامدخ  هئرا  نامز  تدم  یواحدیاب 

 : یتسپ دک  دنوتگ ،  ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  - دس یلصا  هداج  دنوتگ - ناتسرهش  ناتسزوخ - ناتسا  دنوتگ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6455175686

36322600-061  ، 36325766-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36322600-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ناریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ ( شوش هزوم  ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصنو  هیهت  ) ناتسزوخناتسا یرگشدرگ  نکاماواههبذاج  یفرعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامروفنا یلاع  یاروشراهچ  هبتر  یاراد  یقوقحاقیقح 

1101005351000458 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

ندوب ارادو  تمیق  دروآرب  یاهمتیآ  زیلانآ ٪100  هیارا  هناماس و  رد  کرادم  یراذگراب  و  سروبدک ، ، هارمه هرامش  ، تکرش تادنتسم  کرادم و  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم قاروا  دقن و  تروص  هب  رابتعا  نیمات  تسیمازلا  یعامتجا  روما  راک و  لک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ 

6183964917 یتسپ :  دک  قباس ،  یزرواشک  داهج  - نوراک هاگتسیا  نابایخ  - یقرش ماما  نابایخ  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35530381-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35530381-061 :: 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

هزوم هزوم ییانشور   ییانشور وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 153153

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPC-HFW1239S1P-LED-S5-1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IPC-HDBE2230E-S-S2-2

NVR4232-4KS0/L-3
1101092601000002 زاین :  هرامش 

تاناساول دحاو  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SSC-E438P لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3341616641 یتسپ :  دک  ناساول ،  رون  مایپ  هاگشناد  نیجرو 1  ینیمخ  ماما  راولب  تاناساول  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

26551699-02  ، 26550040-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26551671-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPC-HFW1239S1P-LED-S5 2 - IPC-HDBE2230E-S -S2  3-NVR4232 -4KS0/LIPC-HFW1239S1P-LED-S5 2 - IPC-HDBE2230E-S -S2  3-NVR4232 -4KS0/L -- 11 ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  مزاول  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001586000010 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دامن هعجارم  تسویپ  کرادم  رد  دوجوم  لسکا  لیاف  هب  افطل  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعطق  16 دادعت : 

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

دروم مالقا  عمج  - دشاب یتناراگ  یاراد  دیاب  مزاول  نینچمه  دشابیم و  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ددرگ و  لیوحت  رادیرخ  سردا  رد  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هعطق  رظن 16 

3519935661 یتسپ :  دک  هیزور ،  کرهش  بنج  نارهت  تمس  هبداهج  لپ  یدنبرمک  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421965-023  ، 33421958-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421996-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناب یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 155155

دکدک ناریا   ناریا یدقن -  -  یدقن تخادرپ   تخادرپ ددرگ - - ددرگ رداص   رداص روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب -  -  دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف  - - NVRNVR هاگتسد   هاگتسد وو    - - هتسبرادم هتسبرادم نبیرود   نبیرود مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
هباشم هباشم

156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دک ناریا  یدقن -  تخادرپ  ددرگ - رداص  روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف   - NVR هاگتسد و   - هتسبرادم نبیرود  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101094101000191 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DAEYOUNG هدنزاس عجرم   mm 35 ضرع  mm 40 لوط  ALDC-8 سنج  DCB تکارب الاک :  مان 
زورک

ددع 4 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

داژن ربنق  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  لدم 0327   m 1 لوط  CAT 5/6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ارآراک  نارهت  یناسر  عالطا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   cm 60 قمع  OUTDOOR لدم تینوی  یکیرتکلا 12  کر  الاک :  مان 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPD439t لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPD322 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AF-1621GS-200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-NVR8645-4K2 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

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

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقآ  اب  لاوس  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000397 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار یداهنشیپ  الاک ی  ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپ 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ یتشهب و  دیهش  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  یا  هرود  سیورس 

1101003609000155 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هب یا  هرود  سیورس  تامدخ  یتشهب و  دیهش  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ حرش   حرش هبهب   یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ وو   هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 158158

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

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

زا 205 ھحفص 109 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pufccxf4bxwnq?user=37505&ntc=6341634
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6341634?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیورس تامدخ  حابصم و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  یا  هرود 

1101003609000156 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-cs40p لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

حرش هب  یا  هرود  سیورس  تامدخ  حابصم و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 159159

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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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیورس تامدخ  ناگدازآ و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  یا  هرود 

1101003609000158 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-df50p لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

حرش هب  یا  هرود  سیورس  تامدخ  ناگدازآ و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ وو   ناگدازآ   ناگدازآ هبعش   هبعش هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 160160

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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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرود سیورس  تامدخ  رهشلگ و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  یا 

1101003609000157 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-rx570p لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شیپ حرش  هب  یا  هرود  سیورس  تامدخ  رهشلگ و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ وو   رهشلگ   رهشلگ هبعش   هبعش هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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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یوضر ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم  raster کرام هکبش  تحت  نیبرود  دیرخ  دادعت 40 و  هب   224RB لدم  raster کرام هکبش  تحت  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2  هب  ردروکد  هاگتسد  دادعت 10 و  هب   222RB

1101001566000017 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیشون رسای  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   RS-213SH2 لدم  TVL 650 هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ینیشون رسای  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   RS-3232NVR لدم  CH 32 عون  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یرماس هیقر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RASTER یتراجت مان   YC-90PH لدم  CCTV Camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دهشم  رد  اه  هاگتسد  هیلک  لیوحت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185956311 یتسپ :  دک  راک ،  هرادا  یوربور  یقداص -  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269061-051  ، 37265833-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244680-051 :: 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

ردروکد ردروکد هاگتسد   هاگتسد وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ وو   کرام   کرام هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

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

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

زا 205 ھحفص 113 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ یتشهب و  دیهش  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  یا  هرود  سیورس 

1101003609000159 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هب یا  هرود  سیورس  تامدخ  یتشهب و  دیهش  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  : تامدخ الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ وو   هبعش   هبعش هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یاهلیاف  هب  عوجر  نادهاز ( رهشناریا و  کرمگ  هتسبرادم  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003604000018 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ یاهلیاف  هب  عوجر  نادهاز ( رهشناریا و  کرمگ  هتسبرادم  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  .تاکرمگ ،  تراظن  هزوح  مرکا - یبن  ناتسرامیب  یوربور  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816736697

33229495-054  ، 33229492-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235673-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 164164

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هیارا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  دراوم  مالقا و  قباطم  امتح  روتکاف  شیپ  دنتسه و  هباشم  مالقا  هناماس  رد  یباختنا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030547000009 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناوآ شزادرپ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   wv-sw598A لدم لسکیپاگم  نادرگ 2  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   25C43 لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

اب هک  ییاهتکرشدوش  هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح.دوش  هیارا  تسویپ  لیاف  قبط  لماک  روتکاف  شیپ.هدش  باختنا  هباشم  یاهالاک  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنتسه لوبق  دروم  دنا  هتشاد  یراکمه  هتسب  رادم  نیبرود  هنیمز  رد  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد 

1148965111 یتسپ :  دک  یشخبناوت پ 336 ،  هدکشناد  هاشیلع  یفص  شبن خ  ناریمش -  چیپ  بالقنا -  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77685017-021  ، 77534600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77644938-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  هاگتسد  سیک و 2  تینوی  هاگتسد   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001102000074 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
: لیذ تاصخشم  اب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  سیک و  تینوی  - 

تراک دراه TB WD 1و SSD 128 g و  و  ( 2GB ( Nvida GTX 1060 کیفارگ تراک   ، GB 8 مر لسن 11 ،   ، corei7 تاصخشم اب   ) یزودنیو تینوی  هاگتسد   9
(hd  ) چنیا روتینام 24  هاگتسد  و 2   ( MB 1000 هکبش

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  9 دادعت : 

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

دنشاب یتناراگ  لاس  یاراد 2  هدش  یروآ  عمج  یاه  سیک  تینوی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشابیم لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 4 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس زیهجت   زیهجت تهج   تهج روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   22 وو   سیک   سیک تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد   99 ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  یماهس  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 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

6341784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهرابنا رد  عقاو  ششوپ  تحت  هتسبرادم  نیبرود  یاه  متسیس  ءاقترا  ریمعت و  میمرت و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناقرز ینامزاس 

1101001315000017 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیحو هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-CNB3220N لدم هکبش  تحت  یپ  یآ  لسکیپاگم  تلاب 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
روفصع لآ 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ نایاش  ددرگ  مادقا  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک  یراذگراب  هب  تبسن  اهب  مالعتسا  طیارش  قیقد  هعلاطم  نمض  افطل  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هدافتسا  تاصخشم ))  تمیق و  داهنشپ   )) لیاق زا  تسا  یمازلا  یداهنشیپ  خرن  مالعا  تهج  تسا 

7143863544 یتسپ :  دک  هرامش 10 ،  هچوک  شبن  یبونج ، نوران  نابایخ  هنچنچ ، هارراهچ  مج ، ماج  نابایخ  زاگ ، نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290446-071  ، 32290382-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32292969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهرابنا یاهرابنا ردرد   عقاو   عقاو ششوپ   ششوپ تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   ریمعت   ریمعت وو   میمرت   میمرت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
ینامزاس ینامزاس

167167

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 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

6341808 :: 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 

1101092113000983 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

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

ناتسا6340188 یاه  هداج  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  زا 38  یرادهگن  هحفص 86)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لانیجروا6340816 PARADOX لدم DG55 یکینورتکلا هحفص 54)مشچ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لانیجروا6340819 سکینوریاپ  لدم  KX 10 DP یکینورتکلا هحفص 54)مشچ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرهش6340977 یاهاضف  یریوصت  شیاپ  هب  طوبرم  تازیهجتو  مزاول  ملق  بصنو 17 هحفص 86)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

سیک سیک هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود یطابترا   یطابترا لباک   لباک 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 205 ھحفص 119 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6341026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ  تسیل   ...... IT لرتنک سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000146 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیهب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیهب  یتراجت  مان   MA-420 لدم  Access Control Face هرهچ ییاسانش  رب  ینتبم  یهورگ  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رواخ شهوژپ 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

تشهبیدرا ات  الامتحا  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

access :: 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

6341026Access Control Face هرهچ ییاسانش  رب  ینتبم  یهورگ  بایغ  روضح و  هحفص 120)هاگتسد  )  accessaccess

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

6342209ACCESSHUAWEI تازیهجت هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ردروکد6341732 هاگتسد  هکبش و  تحت  نیبرود  دیرخ  کرام و  هکبش  تحت  نیبرود  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6342186LAN/TELEPHONE/CCTV/ADDRESS & INTERCOME یاه متسیس  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

Access Control FaceAccess Control Face هرهچ   هرهچ ییاسانش   ییاسانش ربرب   ینتبم   ینتبم یهورگ   یهورگ بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 169169

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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردروکد6341732 هاگتسد  هکبش و  تحت  نیبرود  دیرخ  کرام و  هکبش  تحت  نیبرود  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

رداص6340863 روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف   - NVR هاگتسد و   - هتسبرادم نبیرود  مالعتسا 
هباشم دک  ناریا  یدقن -  تخادرپ  ددرگ -

هحفص 98) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6341745 متسیس  هحفص 98)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   ball va ولو لاب  اضاقت 0147520  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202001289 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 
بونج زبس  حول  هدننک 

تس 5 دادعت : 
1402/02/13 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ball vaball va ولو   ولو لاب   لاب ناونع : : ناونع 170170

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6339860 * تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و 
** یراک زور  تخادرپ 10 

هحفص 54) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یگنهامه6339894 اب  لحم  زا  دیدزاب.تسویپ  تاصخشم  هشقن و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دیدزاب  دقاف  تاداهنشیپ  هب.تسا  یمازلا  هطوبرم  سانشراک 

هحفص 54) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دادرارق6341363 بلاق  رد  تسویپ  هب  ناجروالف  قیرح  هحفص 54)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6341437 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تاموزلم  هحفص 54)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یولیس6341453 یزاسهریخذ و  عمتجم  یساسا  یاهالاک  رابنا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و 
کارا هداج  رتمولیک 10  رد  عقاو  یعخن  فصآ  دیهش 

هحفص 54) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6342291ball va ولو هحفص 10)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

(( 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

6341026Access Control Face هرهچ ییاسانش  رب  ینتبم  یهورگ  بایغ  روضح و  هحفص 120)هاگتسد  )  accessaccess

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

لرتنک6342324 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،   ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " 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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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ربتعم  گنیجیپ  یزیمور  نفورکیم  هاگتسد  تاو و 5 رادرتویت 300 دنابددعود  تاو و  رادرتویت 600 یوگدنلب  ددع  ود  دادعت  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی هجرد  نفورکیم  میس  رتم  هارمه 50

1101050262000034 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-10PM لدم گنیجیپ  متسیس  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
یراکرس هلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  روتانس  یتراجت  مان   ST-370 لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب ربتعم  یتناراگ  یاراد  گنیجیپ  یزیمور  نفورکیم  هاگتسد  تاو و 5 رادرتویت 300 دنابددعود  تاو و  رادرتویت 600 یوگدنلب  ددع  ود  دادعت  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کی هجرد  نفورکیم  میس  رتم  هارمه 50

5156947364 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33287002-041  ، 33282993-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282778-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لباک6340729 وگدنلب -  کر -  هحفص 66)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد6341861 تاو و 5 رادرتویت 300 دنابددعود  تاو و  رادرتویت 600 یوگدنلب  ددع  ود  دادعت  هب 
کی هجرد  نفورکیم  میس  رتم  هارمه 50 هب  ربتعم  گنیجیپ  یزیمور  نفورکیم 

هحفص 122) گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هبهب ربتعم   ربتعم گنیجیپ   گنیجیپ یزیمور   یزیمور نفورکیم   نفورکیم هاگتسد   هاگتسد 55 وو   تاو   تاو 300300 رادرتویت   رادرتویت دنابددعود   دنابددعود وو   تاو   تاو 600600 رادرتویت   رادرتویت یوگدنلب   یوگدنلب ددع   ددع ودود   دادعت   دادعت هبهب   ناونع : : ناونع
کیکی هجرد   هجرد نفورکیم   نفورکیم میس   میس رتم   رتم 5050 هارمه   هارمه

171171
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زاوها یزاسون  یزاسهب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یموب داصتقا   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341647 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج زاوها  یرادرهش  ود  هقطنم  یتامدخ  هزوح  رد  عقاو  هیناما  هقطنم  رد  ردص  یسوم  دیهش  بالقنا و  نیطسلف  یاهنابایخ  یاهور  هدایپ  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنملاس نیلولعم و  ددرت 

لایر دروارب 88/923/541/634  غلبم 

لایر نیمضت 4/450/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کیتامروفنا  نامتخاس  ناگدازآ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  رد  عقاو  یزاسون  یزاسهب و  نامزاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sate.atf.gov.ir :: عبنم 1401/12/21عبنم هداهنشیپ :  لاسرا  تلهم   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورور هدایپ   هدایپ یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 172172

اهاه نارحب   نارحب خساپ   خساپ یگدامآ   یگدامآ حناوس   حناوس وو   ثداوح   ثداوح رطخ   رطخ شهاک   شهاک یناتسا   یناتسا همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 173173
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اه نارحب  خساپ  یگدامآ  حناوس  ثداوح و  رطخ  شهاک  یناتسا  همانرب  اضاقت :  ناونع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  6 ارجا :  راظتنا  دروم  نامز 

 : هژورپ یارجا  فادها 
عقومب هیلخت  عیرس - رادشه  یاه  رطخ  شهاک  یاهراکهار  هئارا  دوجوم و  یاهتیفرظ  یسررب  ثداوح  زا  کی  ره  ربارب  رد  قطانم  یریذپ  بیسآ  تیعضو  یسررب 

یدادما یاههاگتسد  یگدامآ  خساپ  هلحرم  رد  تینما  نیمأت  دادما و  تاجن ، وجتسج و  تایلمع  ماجنا  متسیس  تیوقت  رد  یزیر  همانرب  رطخ ¬  ضرعم  رد  تیعمج 
نارحب هب  خساپ  هلحرم  رد  راد  تیولوا  یاهزاین  یدادما و  دوجوم  یاهتیفرظ  تاعالطا  کناب  هیهت  نارحب  هب  خساپ  هلباقم و  هلحرم  فیاظو  ماجنا  رد 

 : هژورپ یارجا  ترورض 
- یلاسکشخ هلمج  زا  یعیبط  تارطاخم  زا  یشان  تادیدهت  مک و  یگدنراب  کشخ -  همین  کشخ و  میلقا  رد  نتفرگ  رارق  ظاحل  زا  ناهفصا  ناتسا  طیارش  هب  هجوت  اب 

یاه همانرب  نیودت  ترورض  یتخاس - نیمز  ییاوه و  بآ و  تارطاخم  یبآ و  مک  نیمز - تسشنورف  رابغ - درگ و  شزیخ  یداب و  شیاسرف  یاهنوناک  ییاز - نابایب 
یاهدربهار نعت   - ثداوح زا  کی  ره  ربارب  رد  ناتسا  یریذپ  بیسآ  بیرض  تارطاخم و  تخانش  روظنمب  رطخ  شهاک  - ثداوح دادخر  زا  یریگشیپاب  طبترم 

زئاح رایسب  اه  همانرب  یارجا  رب  تراظن  لامعا  تهج  شخب  ره  فیاظو  نعت  زکرم و  زا  یرابتعا  عبانم  نیمات  یریگیپ  اب  ثداوح  عوقو  زا  یریگشیپ  تهج  یتایلمع 
لیسناتپ شیازفا  زین  نیمز و  تسشنورف  هزرل ، نیمز  یلاسکشخ ، لیس ، رطخ  هنهپ  رد  نتفرگ  رارق  یتعنص ، یدیلوت و  دحاو  رازه  زا 10  شیب  دوجو  تسا  تیمها 

یارب هدش  نعت  فیلاکت  یا و  هداج  یاه  روحم  زا  یئایمیش  داوم  تخوس و  یاهرکنات  ددرت  مجح  لیلدب  تخاس  ناسنا  یتعنص و  یا ، هداج  ثداوح  قیرح و  عوقو 
رایسب قوف  حرط  هیهت  اهدادخر ، عقومب  لرتنک  ثداوح و  اب  حیحص  ههجاوم  رد  ناتسا  یگدامآ  ناوت  ءاقترا  ترورض  نارهت و  نارحب  تیریدم  ینیشناج  رد  ناتسا 

تسا تیمها  زئاح 
 : زاین دروم  یاهدرادناتسا  ینف و  تاصخشم 

فیاظو تارطاخم  زا  کی  ره  یلامتحا  تارطخ  ثداوح و  تارثا  شهاک  تهج  یتایلمع  یاهراکهار  دراد  رارق  ثداوح  یریذپ  رطخ  ظاحل  زا  یحطس  هچ  رد  ناتسا 
نارحب هب  خساپ  هلحرم  رد  اه  هاگتسد  فیاظو  تسا  مادک  ناتسا  رد  راد  تیولوا  عوقو  لباق  ثداوح  تسیچ  ثداوح  لرتنک  یریگشیپ و  هلحرم  رد  اههاگتسد 

اه نارحب  ثداوح و  هب  عقومب  خساپ  هلحرم  رد  ینامزاس  نیب  یگنهامه  هوحن  هطبار  نیا  رد  دوجوم  یاهتیفرظ  ثداوح و  لرتنک  تهج  ناتسا  یاهزاین  تسیچ 
 : رظن دم  یاهیجورخ 

یارجا زا  لبق  نارحب  تیریدم  لک  هرادا  زا  مالعتسا  ذخا  اب  ینارمع  یا و  هعسوت  یاه  حرط  یارجا  یحارط و  ییامناج - لحارم  رد  نارحب  تیریدم  تامازلا  ظاحل 
رد ینیب  شیپ  یاهتیفرظ  تیوقت  ناتسا  حطس  رد  ثداوح  زا  هناریگشیپ  راد  تیولوا  یاهحرط  رثؤم  یارجا  ثداوح  عوقو  زا  یشان  هدراو  یاهبیسآ  شهاک  اهحرط 
حیحص ههجاوم  رد  هعماج  یگدامآ  نارحب  هب  خساپ  هلحرم  رد  یتایلمع  یاه  میت  یزاس  کباچ  اه  نارحب  هب  خساپ  هلحرم  رد  لالتخا  زورب  مدع  یئارجا  یاههاگتسد 

حناوس ثداوح و  هب  رثوم  خساپ  رد  لوئسم  یاههاگتسد  هعماج و  تیفرظ  شیازفا  ثداوح  اب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یبطق یلع   03136880000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیگ6340046 هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هیلخت ،  لمح ، یریگراب ، تخاس ،  دیرخ ، یراذگاو 
لاس 1401 رد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  نایوجشناد  ددرت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ور6341647 هدایپ  هحفص 25)یزاسهب  ددرت  ( ددرت

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

اه6342446 نارحب  خساپ  یگدامآ  حناوس  ثداوح و  رطخ  شهاک  یناتسا  هحفص 25)همانرب  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000685 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیوزق میسن  یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک   m 20 لوط  in 2 زیاس یکیتسال  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رادهار هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   RB لدم یناشن  شتآ  بآ  لزان  الاک :  مان 
نیشام تعنص 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   NEW AGE یتراجت مان  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 20 لوط  mm 38 زیاس  PVC سنج دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
راکزیهرپ بوقعی 

هتسب 5 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  سنج  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 4  نامز  ددرگ و  یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 23923167 نفلت 

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

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 174174
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هاشنامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

6340112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  حرشب  قیرح  ربارب  رد  مواقم  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000262000092 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   FIRECEL یتراجت مان   m 500 هرقرق  2x2/5+2/5 mm^2 عطقم حطس  ناشفا  سم  یداه  سنج  قیرح  ربارب  رد  مواقم  قرب  لباک  الاک :  مان 

ایوپ تخس  ناواک  ورتپ 
هرقرق 7,000 دادعت : 

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

یمازلا تمیق  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  لیمکت و   -- تسا رظن  دم  تمیق  داهنشیپ  مرف  تاصخشم  ربارب  الاک   -- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

6715847141 یتسپ :  دک  ( ، 1 هرامش  ) یزکرم نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشهب -  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377148-083  ، 38375161-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38377148-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم لباک   لباک ناونع : : ناونع 175175
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جیخ هتالک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  دصرددص   FR لبد دناب  ونان  قرو  اب  قرو  بصن  تخاس و  یراکشوج  یارجا  یفرصم و  لیفرپ  تیزوپماک  قرو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم دودح 300  ژارتم  هب 

1201093346000008 زاین :  هرامش 
جیخ هتالک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

عبرمرتم دودح 300  ژارتم  هب  قیرح  دض  دصرددص   FR لبد دناب  ونان  قرو  اب  قرو  بصن  تخاس و  یراکشوج  یارجا  یفرصم و  لیفرپ  تیزوپماک  قرو  دیرخ  - 
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

عبرمرتم  300 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا بسک.دیئامرف  لاسرا  زین  ار  تکرش  هب  طوبرم  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسا - راتخم  تاداهنشیپ  زا  کیره  در  ای  لوبق  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  دیئامرف - لصاح  سامت  سامت 9124737538  هرامش  اب  رتشیب 

3647144531 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  اضر  ماما  نادیم  جیخ  هتالک  نانمس -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32554480-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32554550-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب قیرح   قیرح دضدض   دصرددص   دصرددص   FRFR لبد   لبد دناب   دناب ونان   ونان قرو   قرو اباب   قرو   قرو بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یراکشوج   یراکشوج یارجا   یارجا وو   یفرصم   یفرصم لیفرپ   لیفرپ تیزوپماک   تیزوپماک قرو   قرو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
عبرمرتم عبرمرتم   300300 دودح   دودح ژارتم   ژارتم

176176
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لاسرا و  هنیزه   . دشابیم تسویپ  هک  مالعتسا  طیارش  قبط  لفق  اب  هارمه  قیرح  دضو  تقرس  دض  برد  ددع  کی  رادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب 

1101004047000480 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

 . دوش دیق  سامت  هرامش   . دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  یراکزیمت  بوچراهچ و  اب  هارمه  دوجوم  برد  ندروآرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33125306-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضو   دضو تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ددع   ددع کیکی   رادیرخ   رادیرخ ناونع : : ناونع 177177
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس دیئات  دروم  یرتاب  ابص  یرتاب  نمض  رد  دشاب  یناریا  دنرب   42AH رپمآ ناوت 3kva و  قیرح  دض  یرتاب  ددع  دیرخ 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن 

1101090501000003 زاین :  هرامش 
زمرهمار هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

UFO یتراجت مان   AH 100 نایرج تدش   v 12 ژاتلو  mm 218 عافترا  356x175 mm داعبا  VRLA میظنت دوخ  هچیرد  یدیسا  یبرس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
یرتاب عجشا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   UFO هدنزاس عجرم 

ددع 24 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زمرهمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم روکذم و  اه  تسویپ  هک  هدننک ی  نیمات  هب  نامزاس  .دشابیم  تسویپ  ینف  تاصخشم  تاحیضوت و  قبط  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  نامزاس  دیئات  دروم  یرتاب  ابص  یرتاب  نمض  رد  یناریا  دنرب.داد  دهاوخن  رثا  بیترت  دشاب  هدرکن  یرازگراب  هناماس  رد  ار  هدننک )  نیمات  تکرش ( 

6381835839 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  داشرا  نادیم  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43520069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43522737-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4242 AHAH  رپمآ رپمآ وو     33kvakva ناوت   ناوت قیرح   قیرح دضدض   یرتاب   یرتاب ددع   ددع دیرخ  2424   دیرخ ناونع : : ناونع 178178
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ددع .  لهچ  یناشن .  شتآ  هالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000444 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ درون  قیرح  هدننک  هضرع  عجرم   MSA یتراجت مان  یددع  نتراک 68  زیاس 64-52   GALLET F1XF لدم یناشن  شتآ  هالک  الاک :  مان 

نتراک 40 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هیارکو  یهاگدورف  رهش  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم  .دسرب  رادیرخ  دات  هب  تسیاب  یم  هنومن   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  .دشاب  یم  الاکدات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تصش  تخادرپ  نامز.دشابیم 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008472-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . . ددع ددع لهچ   لهچ یناشن .  .  یناشن شتآ   شتآ هالک   هالک ناونع : : ناونع 179179

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد ورشیپ   ورشیپ دنرب   دنرب هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  قباطم  اقیقد  ورشیپ  دنرب  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091523000029 زاین :  هرامش 

دزی هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس   kg 6 راشف تحت  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 21 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 4 نزو یزلف  ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 9 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 نزو یزلف  ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 12 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس   kg 12 راشف تحت  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  لاسروویب  عیام  تزا و  زاگ  اب  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  ورشیپ  دنرب  افرص  تکرش  نیا  رظن  دم  یتساوخرد  یاه  هدننک  شوماخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف یراددوخ  هقرفتم  یاهدنرب  یرازگ  خرن  زا  ادیکات 

8916784395 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  یناشاک  ..ا  تیآ  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36246662-035  ، 36283500-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36233257-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ع)  ) نیسح ماما  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

01963029456 سانشراک نفلت  قیرح  دض  گنر  هدش  هدتفتساهباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092650000030 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  ع   نیسح   ماما  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  تشهبیدرا  یتراجت  مان  یکیتسالپ  لطس  یدنب  هتسب  عون   Lit 12 مجح  op_ 801 گنر دک  بآ  هیاپ  ینامتخاس  قیرح  دض  گنر  الاک :  مان 

نیسای گنریس  ششوپ  ناریفس 
لطس 1 دادعت : 

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

01963029456 سانشراک نفلت  قیرح  دض  گنر  هدش  هدتفتساهباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6144934463 یتسپ :  دک  یرتم ،  شبن 60  یبونج  شورس  نابایخ  یاهتنا  رایاشخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795398-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33795398-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6339860 * تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و 
** یراک زور  تخادرپ 10 

هحفص 54) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6339881 شتآ  هحفص 10)مزاول  قیرح  ( قیرح

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

یگنهامه6339894 اب  لحم  زا  دیدزاب.تسویپ  تاصخشم  هشقن و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دیدزاب  دقاف  تاداهنشیپ  هب.تسا  یمازلا  هطوبرم  سانشراک 

هحفص 54) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6340112 ربارب  رد  مواقم  هحفص 10)لباک  قیرح  ( قیرح

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

ونان6340262 قرو  اب  قرو  بصن  تخاس و  یراکشوج  یارجا  یفرصم و  لیفرپ  تیزوپماک  قرو  دیرخ 
عبرمرتم دودح 300  ژارتم  هب  قیرح  دض  دصرددص   FR لبد دناب 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6340646 دضو  تقرس  دض  برد  ددع  کی  هحفص 10)رادیرخ  قیرح  ( قیرح

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

هوق6340660 غارچ  ، شکتسد ، هالک ، راک سابل  رب (  لمتشم  قیرح  ءافطا  یدارفنا  تازیهجت  دیرخ 
( یناشیپ

هحفص 54) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ینامتخاس ینامتخاس قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر ناونع : : ناونع 181181

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

634107142AH رپمآ ناوت 3kva و  قیرح  دض  یرتاب  ددع  هحفص 10)دیرخ 24  قیرح  ( قیرح

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

6341358 . ددع لهچ  یناشن .  شتآ  هحفص 10)هالک  قیرح  ( قیرح

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

دادرارق6341363 بلاق  رد  تسویپ  هب  ناجروالف  قیرح  هحفص 54)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6341437 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تاموزلم  هحفص 54)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یولیس6341453 یزاسهریخذ و  عمتجم  یساسا  یاهالاک  رابنا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و 
کارا هداج  رتمولیک 10  رد  عقاو  یعخن  فصآ  دیهش 

هحفص 54) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6341586 لیاف  قباطم  اقیقد  ورشیپ  دنرب  هدننک  هحفص 10)شوماخ  قیرح  ( قیرح

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

.تسویپ6341607 حرشب  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هارو  ءارجاو  هیهت  .ددرگ  هظحالم  تسویپ  هحفص 54)افطل  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ژراش6341783 لباق  یرتاب  ملق  هحفص 54)ود  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6341838 نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 54)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینامتخاس6341936 قیرح  دض  هحفص 10)گنر  قیرح  ( قیرح

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

متسیس6342093 لماک  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
لیرزوهو رلکنیرپسا )  ) یبآ تاموتا  قیرح  ءافطا 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نکاما6342239 کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 10)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6342291ball va ولو هحفص 10)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

یعیبط و6342432 عبانم  نایعا  هصرع و  زا  یرادهگن  تظافح و  تبقارم  تشگ   ، تایلمع هژورپ 
قیرحءافطا رما  رد  یراکمه  یلم و  عبانم  یضارا  فرصت  بیرخت و  یزوس و  شتآ  زا  یریگولج 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اه6342446 نارحب  خساپ  یگدامآ  حناوس  ثداوح و  رطخ  شهاک  یناتسا  هحفص 25)همانرب  ددرت  ( ددرت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس6339637 یکینورتکلا  تظافح  یریوصت  گنیروتینام  قاتا  یارجا  هحفص 25)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تفن6339902 رابنا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 98)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگورین6342072 کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6339860 * تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و 
** یراک زور  تخادرپ 10 

هحفص 54) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسا6340685 هباشم  دک  ناریا   HEAT DETECTOR هحفص 54)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6341437 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تاموزلم  هحفص 54)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6341760lhd لباک ترارح و  ودود  روتکتد  یارجا  بصن و  هحفص 54)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6341895RECHARGEABLE NIMH 375 تراه روتاربیلاک  دلیف  یارب  ژراش  لباق  یرطاب 
BATTERY PACK --- PartNo= 00375-0002-0011

هحفص 54) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یاتغج مورکورف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Nikon AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G عمتجم : زاین  دروم  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095292000014 زاین :  هرامش 
یاتغج مورکورف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یمساج یسوماج  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   NIKON یتراجت مان   AF-S DX لدم یساکع  نیبرود   mm 135-18 هلصاف اب  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

Nikon AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G عمتجم : زاین  دروم  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9641171616 یتسپ :  دک  یاتغج ،  مورکورف  عمتجم  یاتغج  ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  یاتغج ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45623303-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45623306-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Nikon AF-S  DX Nikkor 18 - 140mm f/3.5-5.6GNikon AF-S  DX Nikkor 18 - 140mm f/3.5-5.6G عمتجم : : عمتجم زاین   زاین دروم   دروم زنل   زنل ناونع : : ناونع 182182

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

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

6340928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد نیبرود  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم 

1201060023001038 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  رد  تاصخشم  - 
یهوکش 09173816825 رتکد  سانشراک : 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم راد   راد نیبرود   نیبرود پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 183183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  طیارش  حرش و  قبط  رسکیم  رواپددع  وگدنلب و 1 ددع  وزنل 4  ددع  دادعت 1  - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091971000095 زاین :  هرامش 

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 105-24  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  طیارش  حرش و  قبط  رسکیم  رواپددع  وگدنلب و 1 ددع  وزنل 4  ددع  دادعت 1  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sony alpha a7 mirrorless تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001548000102 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم   SONY یتراجت مان   Alpha A7S III Mirrorless Digital Camera لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
نپاژ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص 

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

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

sony alpha a7 mirrorless :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ مرف   مرف طیارش   طیارش وو   حرش   حرش قبط   قبط رسکیم   رسکیم رواپ   رواپ وو   وگدنلب   وگدنلب یساکع   - - یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 184184

لاتیجید لاتیجید یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 185185
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یدقن6339655 ریغ  هدوزفا و  شزرات  اب  یتسویپ  مالعتسا  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 98)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدافتسا6339849 هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت 
کناب ینف  هدنیامن  دیئات  زا  سپ  هیوست  - کناب برد  لیوحت  هدش - 

هحفص 98) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوحم6340146 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصنو  هحفص 98)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6340153 تازیهجت  دیرخ  یرهش  نورد  رورم  روبع و  دوبهب  هحفص 18)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسا6340188 یاه  هداج  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  زا 38  یرادهگن  هحفص 86)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6340446 رادم  نیبرود  مزاول  هحفص 98)هیلک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6340448(Camera ip poe dame 2 mp wide نیبرود (  هاگتسد  .تسا 4  هباشم  هحفص 98)دک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6340476 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یحارط ، هژورپ  یراذگاو 
دوخ عمتجم  هتسبرادم 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6340585 یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هزوم6340622 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصنو  هحفص 98)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6340691Nikon AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G عمتجم : زاین  دروم  هحفص 25)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

لباک6340729 وگدنلب -  کر -  هحفص 66)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6340733IPC-HFW1239S1P-LED-S5 2-IPC-HDBE2230E-S-S2 3-NVR4232-4KS0/L-1(98 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6340840 رادم  نیبرود  مزاول  هحفص 98)هیلک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رداص6340863 روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف   - NVR هاگتسد و   - هتسبرادم نبیرود  مالعتسا 
هباشم دک  ناریا  یدقن -  تخادرپ  ددرگ -

هحفص 98) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6340928 تسیل  قبط  تاصخشم  راد  نیبرود  هحفص 25)پوکسورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6341212 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکاف و6341634 شیپ  حرش  هب  یا  هرود  سیورس  تامدخ  هکبش و  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و 
تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 98) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6341666 تحت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 98)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6341699 هرود  سیورس  تامدخ  ناگدازآ و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 98)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6341725 هرود  سیورس  تامدخ  رهشلگ و  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 98)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردروکد6341732 هاگتسد  هکبش و  تحت  نیبرود  دیرخ  کرام و  هکبش  تحت  نیبرود  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6341734 هرود  سیورس  تامدخ  هبعش و  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 98)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6341748 رادم  هحفص 98)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6341784 نیبرود  یاه  متسیس  ءاقترا  ریمعت و  میمرت و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و 
ینامزاس یاهرابنا  رد  عقاو  ششوپ  تحت 

هحفص 98) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیک6341808 هب  یساکع  نیبرود  یطابترا  هحفص 98)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6341848 مرف  طیارش  حرش و  قبط  رسکیم  رواپ  وگدنلب و  یساکع  - نیبرود  زنل  هحفص 25)دیرخ :  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6341869 یرادربملیف  هحفص 25)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مالیا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  شیامن ) هدرپو  روتکژورپ  اتید   ) یشزومآ کمک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003980000002 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددرگ مادقا  دیاب  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  داتو  یتسویپ  دانسا  قباطم  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931931135 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یتشهب -  دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223222-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227217-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0108248001  هرامش  روتکژورپ ) اتید  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985010493 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان  لدم 1410  اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( شیامن شیامن هدرپ   هدرپ وو   روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید  ) ) یشزومآ یشزومآ کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 186186

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 187187

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

6339727( شیامن هدرپ  روتکژورپ و  اتید   ) یشزومآ کمک  تازیهجت  هحفص 140)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

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

روتکژورپ6341240 هحفص 140)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمالسا تاغیلبت  یگنهامه  یاروش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

os800 وکیروا ییات  یزاس 8  هریخذ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاتاس  ارت  دراه 12  اب 

09124873929
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

دشاب یم  تسویپ  هب  هاگتسد  هنومن 
1101099641000024 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  یگنهامه  یاروش  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   QSAN یتراجت مان   S-300 لدم هنایار  یزاس  هریخذ  هظفحم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415665498 یتسپ :  دک  هرامش 142 ،  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84038000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاتاس یاتاس ارت   ارت   1212 دراه   دراه اباب     os800os800 وکیروا   وکیروا ییات   ییات   88 یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 188188

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

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

6340135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب   EMC 400GB رورس  SSD هظفاح دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000227 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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 35 دادعت : 
1401/12/13 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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMC 400GBEMC 400GB رورس   رورس   SSDSSD  هظفاح هظفاح 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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تشدافص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  تالآ  نیشام  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000084 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

سیورس ره  یازا  هب  1200 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
سیورس ره  یازا  هب  600 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

سیورس ره  یازا  هب  200 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  تالآ  نیشام  هراجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لاسکی  تدم  هب  راک  یارجا 

دشابیم ینوناق  تاروسک  یاراد 
تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالآ تالآ نیشام   نیشام هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 190190

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصوصخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  " SAN تاعالطا زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000816 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناسر زیهجت  ایدم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   PACTON TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   PTC-1716 لدم لاتیجید  تاعالطا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یمشاهروپ مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  ینیهاش  هقطنم  یپوکسلت  یهاگراک  لاقثارج  نیمات   - تالایس 31 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010502 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/15 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

SANSAN  تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 191191

سراف سراف ناتسا   ناتسا ینیهاش   ینیهاش هقطنم   هقطنم یپوکسلت   یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تالایس تالایس 3131 ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 205 ھحفص 145 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zj3qsf6ax9yyd?user=37505&ntc=6341004
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6341004?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/69pnn6uwqrtfz?user=37505&ntc=6341306
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6341306?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 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  ینیهاش  هقطنم  یپوکسلت  یهاگراک  لاقثارج  نیمات   - تایلمع 31 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010501 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/15 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

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6341875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LTO5 Quantum MR-L5MQN-01 1.5/3 TB جیرتراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دکراب لبیل  هارمه  هب  ددع +   10

1101003062000154 زاین :  هرامش 
روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راون رب  ینتبم  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

.دوش  یم  ماجنا  دیرخ  هنومن  دات  زا  دعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09127775649 نفلت 

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

43591421-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف سراف ناتسا   ناتسا ینیهاش   ینیهاش هقطنم   هقطنم یپوکسلت   یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تایلمع تایلمع 3131 ناونع : : ناونع 193193

دکراب دکراب لبیل   لبیل هارمه   هارمه  -  - LTO5 Quantum MR-L5MQN-01  1 .5/3 TBLTO5 Quantum MR-L5MQN-01  1 .5/3 TB جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 194194

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

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

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

یاتاس6339862 ارت  دراه 12  اب   os800 وکیروا ییات  یزاس 8  هریخذ  تازیهجت  هحفص 142)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6340135EMC 400GB رورس  SSD هظفاح هحفص 142)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یمومع6340824 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 27)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6340936 هریخذ  / لباک  / یزاس هریخذ  یاضف  هدنیازفا  هحفص 66)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تالآ6340945 نیشام  هحفص 142)هراجا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6341004SAN تاعالطا زاس  هحفص 142)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسا6341193 یمازلا  کرادم  یرازگراب  .تسویپ  حرش  قبط   unity xt 480 زاس هحفص 66)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سراف6341306 ناتسا  ینیهاش  هقطنم  یپوکسلت  یهاگراک  لاقثارج  نیمات   - تالایس هحفص 142)31 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

سراف6341348 ناتسا  ینیهاش  هقطنم  یپوکسلت  یهاگراک  لاقثارج  نیمات   - تایلمع هحفص 142)31 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6341367 لیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  قاتا  تازیهجت  ملق  هحفص 66)دیرخ 5  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6341745 متسیس  هحفص 98)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دکراب6341875 لبیل  هارمه   - LTO5 Quantum MR-L5MQN-01 1.5/3 TB هحفص 142)جیرتراک زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینمیا 634043075 هناوتسا  - یسکوپا یولقود  بسچ   - یا هشیش  نیگن  اب  درز  هفرطود  یا  هبرگ  مشچ 
یتناس

هحفص 86) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

طیارش و6340962 قبط  راش  رکالب  یتساوخرد  یتینما  دنب  هار  هاگتسد   2 دادعت - تسا هباشم  دک  ناریا 
تسویپ تسیل 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 95) 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 205 ھحفص 147 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار6340999 یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 95) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 205 ھحفص 148 
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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   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006238 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/21 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/21 زاین :  خیرات 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/21 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/21 زاین :  خیرات 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/21 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/01/21 زاین :  خیرات 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/21 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تراچ6339643 ردروکر )  ) هدننک هحفص 148)طبض  ردروکر  ( ردروکر

تراچ تراچ ردروکر ) ) ردروکر  ) ) هدننک هدننک طبض   طبض ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 205 ھحفص 149 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pdd6cjcvkptqa?user=37505&ntc=6339643
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6339643?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه دراه  یمامت   HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 819201-B21 رورس دراه  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راهبلگ رهش  رد  لیوحت.دنشاب  وین  لانیجروا و 

1101093255000042 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361469196 یتسپ :  دک  راهبلگ ،  یرادرهش  نامتخاس  انیس - نبا  راولب  راهبلگ - رهش  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323232-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323232-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا اهاه   دراه   دراه یمامت   یمامت   HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 81920 1 -B2 1HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 81920 1 -B2 1 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 196196

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

6340353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب   SSD 1TB دراه یپ و  چا  رورس  مر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  اهدک  ناریا 

1101003009000226 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  دربراک   HPE 32GB مر الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هرک هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   PRO 1TB SSD M2 970 لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/13 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

SSD 1TBSSD 1TB دراه   دراه وو   یپیپ   چاچا   رورس   رورس مرمر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 197197
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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 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

6341135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ 380 چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001534 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/29 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
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6341449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000070 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
کانشیدنا دیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS یتراجت مان   RS300-E6/PS4 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  رورس  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  یرازگراب  مدع  تروص  رد  .دنیامن  یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

380380 یپیپ   چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 198198

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 199199

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

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

زا 205 ھحفص 152 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5kgqpkjuzt9kf?user=37505&ntc=6341135
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6341135?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qky4zp42lrrpx?user=37505&ntc=6341449
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6341449?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6341509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   HPG10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000072 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  تسیل  دامرف /  لصاح  سامت  یکسوت 09189491529  سدنهم  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  یمادقا  ره  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6341567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم  تازیهجت  لوژام و  رورس ،  هکبش  تراک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دندرگ یرازگراب  دیاب  امازلا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یاه  همان  یهاوگ  هیلک 

1101001169000019 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WN2553GD لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طبترم  تازیهجت  لوژام و  رورس ،  هکبش  تراک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ یرازگراب  دیاب  امازلا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یاه  همان  یهاوگ  هیلک 

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

33361913-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361917-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   HPG10HPG10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 200200

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   لوژام   لوژام رورس ،  ،  رورس هکبش   هکبش تراک   تراک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 20120 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SERVER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001516 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام   ، ینفداهنشیپ هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3
دوب دهاوخ  ماجنا  لباق  هدش  دات  دک  ناریا  هئارا  زا  سپ  اهنت  مالعتسا  هدنرب  هب  تخادرپ  - 4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10 و11 لسن ینف  تاصخشم  اب  یناتسرامیب  هژیو  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093962000007 زاین :  هرامش 
رابدور رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   0FR6W6 لدم  TB 1/2 تیفرظ  SAS 12G-512N 10 K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

10 و11 لسن ینف  تاصخشم  اب  یناتسرامیب  هژیو  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4461913191 یتسپ :  دک  رابدور ،  رصعیلو  ناتسرامیب  - رابدور رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31623311-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31625430-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SERVERSERVER ناونع : : ناونع 202202

یناتسرامیب یناتسرامیب هژیو   هژیو رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 203203
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جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یحالف سدنهم   09178436424

1101001548000101 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 24SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحالف سدنهم   09178436424

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدقن6339655 ریغ  هدوزفا و  شزرات  اب  یتسویپ  مالعتسا  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 98)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6340092 یمامت   HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 819201-B21 رورس دراه 
لانیجروا اه 

هحفص 150) رورس  ( رورس

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

6340135EMC 400GB رورس  SSD هظفاح هحفص 142)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرازفا و6340198 مرن  یاهمتسیس  یرادهگن  هرواشم و  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، سیورس ، یربهار ،
هکبش یرازفا  تخس  تازیهجت  رورس و  قاتا  تیعضو  یسررب  یزاجم و  یاهرورس  یا و  هکبش 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6340353SSD 1TB دراه یپ و  چا  رورس  مر  هحفص 150)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هتسبرادم6340585 یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 204204
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 205 ھحفص 155 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tnz8xrub4guwx?user=37505&ntc=6341799
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6341799?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هب6340758 طوبرم  یاهرورس  اه و  رتویپماک  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال ،  رازفا و  تخس  نیمات 
MEG دحاو لرتنک  متسیس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمومع6340824 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 27)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یور6340832 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یپ 6341135380 چا  هحفص 150)رورس  رورس  ( رورس

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

تسویپ6341367 لیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  قاتا  تازیهجت  ملق  هحفص 66)دیرخ 5  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6341449 مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 150)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6341509 تسیل  قبط   HPG10 هحفص 150)رورس رورس  ( رورس

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

طبترم6341567 تازیهجت  لوژام و  رورس ،  هکبش  تراک  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 150)دیرخ ،  رورس  ( رورس

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

6341718SERVER(150 هحفص رورس  ( رورس

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

یناتسرامیب6341743 هژیو  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 150)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هنایار6341799 هحفص 150)رورس  رورس  ( رورس

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

6341804FG200F18XGERJ45 لاوریاف ددع  هحفص 27)ود  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6341858AXIGEN کینورتکلا تسپ  تیریدم  رورس  نژیسکا  هحفص 27)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم نیا  دات  دروم  لخاد  دیلوت  دازونءایحا  تخت  هاگتسد  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیفرط هب  شخرچ  رمراو  ظافحو  یکیمارس  رتیه  یاراد  - دازون ندب  یامد  لرتنک  یتسوپ  روسنس  یاراد 

1101091191000318 زاین :  هرامش 
دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 

درب طسوت  هدش  لرتنک  یپارتوتوف  یشخرچ و  یترارح و  رمراو  یاراد  دازون  ظفاحم  یاه  هرادج  اب  هنشیزوپ  ود  دازون  ءایحا  یکیرتکلا  یناتسرامیب  تخت  الاک :  مان 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  انویل  یتراجت  مان   LYONA I2100WPRC لدم یکیرتکلا 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امازلا  تازیهجت  لک  هرادا  یاهدرادناتسا  روتکاف و  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  - هدننک نیمات  اب  بصنو  هیلخت  ، لمح هنیزه  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

لاس یتناراگ 2  لقادح  یپارتویزیف - نامز  تدم  یریگ  هزادنا  رمیات  وکیتاتساورتکلا  یردوپ  گنر  یاراد 
کج طسوت  لرتنکو  TREND تلاح یاراد 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازونءایحا دازونءایحا تخت   تخت هاگتسد   هاگتسد 11 ناونع : : ناونع 205205
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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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101091592001533 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیارکوا  هدنزاس  روشک   PT SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-PT-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس

ددع 6 دادعت : 
1402/02/27 زاین :  خیرات 

نیارکوا هدنزاس  روشک   HPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-HPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1402/02/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا   :: 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NPNP  یاه یاه نیبروت   نیبروت تعرس   تعرس یاهروسنس   یاهروسنس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 206206

ددع ددع 100100 -- 2525 -- 2020 -- 6565 -- 2020 -- 3030 -- 1010 -- دادعت دادعت دوجنس   دوجنس نشیلیبا   نشیلیبا تیک   تیک -- نزوس نزوس -- تیش تیش ---- تستس گنیبویت   گنیبویت -- رتتاک رتتاک ناونع : : ناونع 207207

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددع 100-25-20-65-20-30-10- دادعت دوجنس  نشیلیبا  تیک  - نزوس - تیش -- تس گنیبویت  - رتتاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001747 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک بط  کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   ADVISOR HD GRID یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   D-AVHD-DF16 لدم یبلق  یصیخشت  رتتاک  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   FLEXABILITY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   A701125 لدم یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  یبلق  نشیلبا  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

روشک ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان  لدم 85785  نشیلبا  رتتاک  نشیگیریا و  هاگتسد  نیب  طبار  دربراک  راشف  روسنس  هلول و  تس  الاک :  مان 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 

تس 20 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   THERAPY IBI یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 83702  یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  یبلق  نشیلبا  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
روشک ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   frx71 cm 8/5 زیاس لدم 408310  قورع  بلق و   STEERABLE تیش الاک :  مان 

بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هتسب 20 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BRK یتراجت مان  لدم 407206   cm 98 زیاس یبلق  یموتسوتپس  نزوس  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک  ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان   EN0020-P لدم یبلق  یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  دورتکلا  تیک  الاک :  مان 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001523 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتمواقم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام   ، ینفداهنشیپ هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

لخاد تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3
دوب دهاوخ  ماجنا  لباق  هدش  دات  دک  ناریا  هئارا  زا  سپ  اهنت  مالعتسا  هدنرب  هب  تخادرپ  - 4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتمواقم یتمواقم امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 208208

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6341948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Bruel & kgaer 5704 W16-30860 نیبروت شاعترا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یسررب  یتسویپ  کرادم 

1101093631006032 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   CENTAUR لدم یزاگ  نیبروت  شاعترا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یسررب  یتسویپ  کرادم   :: 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

32337868-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

دازونءایحا6340278 تخت  هاگتسد  هحفص 156)1 روسنس  ( روسنس

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

6340785NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 156)مالقا  روسنس  ( روسنس

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

6341183-25-20-65-20-30-10- دادعت دوجنس  نشیلیبا  تیک  - نزوس - تیش -- تس گنیبویت  - رتتاک
ددع 100

هحفص 156) روسنس  ( روسنس

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

یتمواقم6341726 امد  هحفص 156)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یزاگ6341948 نیبروت  شاعترا  هحفص 156)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6340785NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 156)مالقا  روسنس  ( روسنس

یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت شاعترا   شاعترا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 209209

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیذغت عبانم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000130 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ناین  یتراجت  مان   DR618 لدم یتارباخم  تازیهجت   DC هیذغت نیمات  دربراک   W 10800 ناوت رژراش  هب  زهجم  رالوژام  دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  تسرهف  قباطم  زاین  دروم  یاهالاک  هیلک  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  تسویپ  لیاف  یرازگراب  لیمکت و 

یراتخم یاقآ   09106373696 سانشراک :  سامت  هرامش 

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبانم   عبانم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 102 10
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  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 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

6340493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001103000059 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C3750G-24-TSS-1U لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(Switch Cisco(WS-C385024SS لدم تروپ  اتید 24  چیئوس.دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  ات  لمح  هنیزه 

5174853431 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تمالس  همیب  لک  هرادا   - اهلگ نابایخ  لوا  سودرف - هکلف  هب  هدیسرن  رهشلگ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51040338-041  ، 51040000-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51040510-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2 112 1 1

 - - هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ هچراپکی -  -  هچراپکی هنایار   هنایار تسویپ (  (  تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( هنایار هنایار سیک   سیک

2122 12
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.تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  زاین  دروم  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000028 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   GX24-i718S لدم  in 24 زیاس  AIO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   SISCO یتراجت مان   lan Base WS-C2960 -24TS-S 10/100 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

فدص تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M1132 MFP لدم هراک  هس  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسارخ یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  و  دشاب ) یکی  هناماس  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  تمیق   ) یمازلا تسویپ  لیاف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلیمکت تاعالطا  تفایرد  یگنهامه و  تهج  ریلد  یاقآ  هرامش 09365611852  اب  سامت  سردم 41  شبن  یبونج 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هفرح  لرتنک  ددع  1  , گنیچیئوس ددع  9 روتکژورپ ,  ددع   2 رلاک ,  لوف  یطولب  هسیر  هتسب   10 یرون ,  ناملا  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( بصن لمح و  هنیزه  باستحا  اب   ) تومیر ددع  1,

1101096986000006 زاین :  هرامش 
هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

کنیس ای  ینامزمه  تیلباق  رابغ , درگ و  بآ و  دض  , تیفیک اب  سنج  , ربتعم یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  امتح  لمح  بصن و  هنیزه 

ینف رظان  دات  بصن و  , لیوحت زا  سپ  تخادرپ 
09160587477 یردیح :  09167307466 ینادرح : 

6343173353 یتسپ :  دک  گرزب ،  هعوبمگ  یاتسور  هیدیمح  ناتسرهش  ناتسزوخ  هیدیمح ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37658632-061  ، 36720626-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36720625-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 11  ,  , یایا هفرح   هفرح لرتنک   لرتنک ددع   ددع 11  ,  , گنیچیئوس گنیچیئوس ددع   ددع 99 روتکژورپ ,  ,  روتکژورپ ددع   ددع   22 رلاک ,  ,  رلاک لوف   لوف یطولب   یطولب هسیر   هسیر هتسب   هتسب   1010 یرون ,  ,  یرون ناملا   ناملا ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تومیر تومیر

2132 13
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6342018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  -FLOAT SWITCH FOR SEWAGE TANK- بالضاف نزاخم  صوصخم  چیئوس  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

1101094076000415 زاین :  هرامش 
شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنورا تعنص  دنویپ  کار  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   MAGNETROL یتراجت مان   B73 لدم تاعیام  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دک  ناریا  -FLOAT SWITCH FOR SEWAGE TANK- بالضاف نزاخم  صوصخم  چیئوس  لول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453015-076  ، 44453030-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453045-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف نزاخم   نزاخم صوصخم   صوصخم چیئوس   چیئوس لول   لول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 142 14
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6342362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم اهدکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قبط  اقیقد   HDMI تروپ رتیلپسا 8  و  ( LED ( GTV-65PU744N چنیا نویزیولت 65  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دنشاب یم 

1101091871000243 زاین :  هرامش 
کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

باهش یتراجت  مان   LED65SH401UFL لدم  in 65 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VS-138 لدم تروپ  تشه  رتیلپسا  وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلس دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم  رد  تکرش  دنیامنیم ، 

.دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: 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

هیذغت6340346 عبانم  تازیهجت  هحفص 162)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6340460( دارگ یتناس  هجرد   250 ییامد 5 –  جنر  اب  نغور  مامح   ) چیئوس ومرت  هربیلاک  هاگتسد  دیرخ 
هاگورین تهج 

هحفص 45) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

.ددرگ6340482 همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم   ، هنایار هکبش  اتید  هحفص 66)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اتید6340493 هحفص 162)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هتسبرادم6340585 یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6340790NEXUS یاه چیئوس  رد  هدافتسا  تهج  ( GLC-T (SISCO ددع هحفص 66)دیرخ 150  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

HDMIHDMI تروپ   تروپ   88 رتیلپسا   رتیلپسا وو   ( ( LED (  GTV-65PU744NLED (  GTV-65PU744N  چنیا چنیا   6565 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 2 152 15
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رداص6340863 روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف   - NVR هاگتسد و   - هتسبرادم نبیرود  مالعتسا 
هباشم دک  ناریا  یدقن -  تخادرپ  ددرگ -

هحفص 98) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 66)چیئوس6340873 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6340920 لانرتنیا 8  هکبش  اتید  هحفص 66)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6340948 کردم  قبط  تروپ  یتعنص 8  هحفص 66)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رگپاچ6341133 هچراپکی -  هنایار  تسویپ (  لیاف  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یرتویپماک  مالقا  دیرخ 
 ( هنایار سیک  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس  یرزیل - 

هحفص 162) چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6341798 چیئوس 24  هاگتسد  5 هحفص 66)دادعت هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6341871AM تراک روتپادآ و  دروکچپ و  هحفص 66)یدادعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددع6341961 9 روتکژورپ ,  ددع   2 رلاک ,  لوف  یطولب  هسیر  هتسب   10 یرون ,  ناملا  ددع  دیرخ 15 
تومیر ددع  1  , یا هفرح  لرتنک  ددع  1  , گنیچیئوس

هحفص 162) چیئوس  ( چیئوس

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

بالضاف6342018 نزاخم  صوصخم  چیئوس  لول  هحفص 162)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6342031 ( یرتم هلت  هناماس  یزکرم  لرتنک  قاتا  تهج  تاقلعتم (  هارمه  هب   FEB متسیس هحفص 45)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6342362HDMI تروپ رتیلپسا 8  و  ( LED ( GTV-65PU744N چنیا هحفص 162)نویزیولت 65  چیئوس  ( چیئوس

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

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

زا 205 ھحفص 168 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6341379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم  روتاربیو  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006033 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاریش نابآ  یئاوه  رلوک  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRATION SWITCH یتراجت مان   VBSCB55DP-VAC لدم یترارح  لدبم  یشزرل  هدننک  میظنت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  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

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

6341300CISCO 3850 WS-C3850-24XS-E هحفص 66)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتاربیو6341379 هحفص 168)چوس  چوس  ( چوس

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

دیرخ6341591 تامازلا  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  قبط  9200L-24T-4G-E لدم هکبش  چیوس 
( ددع دادعت 1 /)

هحفص 66) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتاربیو روتاربیو چوس   چوس ناونع : : ناونع 2 162 16
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم تیزاراپ 500  دض  وگدنلب  لباک  ددع و  بآ 4  دض  یت 100  سا  یاهوگدنلب  تاو و  ریاف 600  یلپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003365000295 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک یم  قرف  تساوخرد  هب  انب  الاک  هیلخت  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و 

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   500500 تیزاراپ   تیزاراپ دضدض   وگدنلب   وگدنلب لباک   لباک وو   ددع   ددع   44 بآبآ   دضدض     100100 یتیت   ساسا   یاهوگدنلب   یاهوگدنلب وو   تاو   تاو   600600 ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ناونع : : ناونع 2 172 17
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یزکرم ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  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 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  قفو  ریوصت ) توص و  ، نویساروکد  ) ناریا همیب  یماهس  تکرش  کارا  نامتخاس  سنارفنک  نلاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001379000043 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 08633445556 اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دانسا و  یرازگراب  نینچمه  لحم و  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت 

3813763714 یتسپ :  دک  ردص ،  یسوم  ماما  هب خ  هدیسرن  یزاریش  یازریم  کارا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32230905-0863  ، 33445501-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217240-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادرهش  یحیرفت  یگنهرف و  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرود کی  یط  - ناهفصا یرادرهش  یشزرو  یعامتجا  یگنهرف  نامزاس  هب  قلعتم  دیشروخ  یارسرنه  زکرم  توص  متسیس  یربهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی

1101095685000010 زاین :  هرامش 
ناهفصا یرادرهش  یحیرفت  یگنهرف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/12/07 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714131 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  نامزاس  ریبک  ریما  یرادا  هعومجم  نمهب  نابایخ 22  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32681584-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32658569-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ریوصت ریوصت وو   توص   توص ،، نویساروکد نویساروکد )) نامتخاس   نامتخاس سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 2 182 18

دیشروخ دیشروخ یارسرنه   یارسرنه زکرم   زکرم توص   توص متسیس   متسیس یربهار   یربهار 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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نادمه ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تاسلج  نلاس  تهج  یتوص  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050123000008 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
SPEAKER یتراجت مان   OX-066.5INCH PLASTIC SPEAKER WHITE لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6513939611 یتسپ :  دک  نادمه ،  یروانف  ملع و  کراپ  هاگدورف ، هب  هدیسرن  ینادمه ، دیهش  رادرس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32569306-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569209-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پ.س.آ ینامتخاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  توص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  ، نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 16 روپسابع  دیهش  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیزاراپ6340130 دض  وگدنلب  لباک  ددع و  بآ 4  دض  یت 100  سا  یاهوگدنلب  تاو و  ریاف 600  یلپمآ 
رتم  500

هحفص 169) توص  ( توص

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

6340189( ریوصت توص و  ، نویساروکد نامتخاس ( سنارفنک  نلاس  هحفص 169)زیهجت  توص  ( توص

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس تهج   تهج یتوص   یتوص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 220220

توص توص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح  ، ، نیمات نیمات ناونع : : ناونع 22 122 1

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

دیشروخ6340413 یارسرنه  زکرم  توص  متسیس  هحفص 169)یربهار  توص  ( توص

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

هتسب6340446 رادم  نیبرود  مزاول  هحفص 98)هیلک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6340729 وگدنلب -  کر -  هحفص 66)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6340840 رادم  نیبرود  مزاول  هحفص 98)هیلک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسلج6341851 نلاس  تهج  یتوص  متسیس  هحفص 169)دیرخ  توص  ( توص

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

هاگتسد6341861 تاو و 5 رادرتویت 300 دنابددعود  تاو و  رادرتویت 600 یوگدنلب  ددع  ود  دادعت  هب 
کی هجرد  نفورکیم  میس  رتم  هارمه 50 هب  ربتعم  گنیجیپ  یزیمور  نفورکیم 

هحفص 122) گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

لاتیجید6341869 یرادربملیف  هحفص 25)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

توص6342349 متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  ، هحفص 169)نیمات توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  مه  روتکاف  شیپو  تلود  داتس  هناماس  رد  هدش  نکسا  تسویپ  همان  قبط  رگید  رتویپماک  تاعطق  مالقاوروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003070000094 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1,535 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  مه  روتکاف  شیپو  تلود  داتس  هناماس  رد  هدش  نکسا  تسویپ  همان  قبط  رگید  رتویپماک  تاعطق  مالقاوروتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض مهمه   روتکاف   روتکاف شیپو   شیپو تلود   تلود داتس   داتس هناماس   هناماس ردرد   هدش   هدش نکسا   نکسا تسویپ   تسویپ همان   همان قبط   قبط رگید   رگید رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق مالقاوروتینام   مالقاوروتینام ناونع : : ناونع 222222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000453 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L206WT لدم  in 20 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000362 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 43 زیاس  43SM3C لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 223223

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 224224

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

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

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

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

6340000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101096683000855 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تعنص راک  نیگنس  هدنزاس  عجرم   MON3000 لدم یناشن  شتآ  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/08 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

07731311467
07731311455

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

31311467-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام تابر   تابر ناونع : : ناونع 225225

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

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

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

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

6340090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  دشابیم  هباشم  دکناریا  لماک  هنایار  متسیس  ددع   6

سانجا لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 5 
1101090214000021 زاین :  هرامش 

متاخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GKM 305 لدم هنایار  راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

روپ ناحیر  نمحرلادبع 
تس 6 دادعت : 

1401/12/19 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/19 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/19 زاین :  خیرات 
متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988138913 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - ماما نابایخ  متاخ -  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32585542-035  ، 32572356-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32573474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 226226

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 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

6340102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت.تنامض  یاراد  یناریا و  یالاک.تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روتینام )  ) .دشابیم هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091868000021 زاین :  هرامش 

دزی ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8944163114 یتسپ :  دک  دزی ،  ود  هبعش  سردمراولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250105-035  ، 38250110-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250117-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا   / یتسویپ لیاف  قبط  رهشمرخ /  دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش

1101091739000148 زاین :  هرامش 
رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورفاب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  / دوش یراذگراب  هناماس  ردو  داتو  لیمکت  ار  یتسویپ  لیاف  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  سامت  هرامش  رتهب  یگنهامه  تهج  / دشاب

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم ردرد   لیوحت.تنامض   لیوحت.تنامض یاراد   یاراد وو   یناریا   یناریا یالاک.تسویپ   یالاک.تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام )  )  روتینام )) .دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 227227

کینیلک کینیلک یلپ   یلپ تهج   تهج یصیخشت   یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 228228

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  روتینام  رتویپماک و  سیک  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094050000029 زاین :  هرامش 

ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل ندومن  رهم  لیمکت و  دشاب .  ناجیهال  ناتسرهش  نالیگ  ناتسا  هزوح  رد  ناگدننک  نیمات  اموزل  تسویپ .  تسیل  تاصخشم  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک تساوخرد  یت  یا  دحاو  طسوت  هدش  یرادیرخ  مالقا  دات  موزل  هناماس و  رد  هدننک  نیمات  طسوت  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  یتسویپ و 

4413463151 یتسپ :  دک   ، 11 هچوک  - یتشهب دیهش  نابایخ   - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42233437-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235506-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت لباق  یروتینام  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000322 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سوط نف  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  نف  ارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   F 2240007 لدم یرمیلپ  سنج  هقبط  کی  یروتینام  ریز  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 02151215120 .ددرگ  لاسرا  یمسر  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215105-021  ، 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 229229

میظنت میظنت لباق   لباق یروتینام   یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 230230

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

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

زا 205 ھحفص 178 
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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004728000469 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطم  چنیا  روتینام 24  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  150 دادعت : 

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

الاک لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  ، دش دهاوخ  فذح  اه  یسررب  تسیلزا  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تساوخرد  قبط  ًانیع  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب 

.دش دهاوخ  جراخ  اهیسرب  تسیل  زا  تروصنیا  ریغرد  دوش  جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  * روتکاف شیپ  * 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 231231

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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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 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

6340236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  چنیا  زیاس 22 سالپ  یج  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

دشابیم یدقن  تخادرپ 
1101000257004179 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخو تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ  - 6 تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  -5 دشاب یتناراگ  یارادو  یلصا  دنرباب  الاک  -4 دشاب

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36220257-058  ، 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

چنیا چنیا 2222 زیاس   زیاس سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 232232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6340449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب ناریا  تخاس  لوصحم  دیاب  روتینام  .تسویپ  لیاف  حرش  هب  روتینام  هاگتسدکی  یزیمور و  رتویپماک  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000087 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32890997-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: 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 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

6340520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگاو دحاوروتیپماک  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090483000073 زاین :  هرامش 

درجورب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  تسیل  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: 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

دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس لوصحم   لوصحم دیاب   دیاب روتینام   روتینام .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   روتینام   روتینام هاگتسدکی   هاگتسدکی وو   یزیمور   یزیمور رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 233233

ریگاو ریگاو دحاوروتیپماک   دحاوروتیپماک لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 234234

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6340663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یناریا  روتینام 22  تاصخشم 1 - قبط  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001266 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مالعتسا هدنرب  اب  لایرا  هنیزه  درازب -  روتکاف  شیپ  دیاب  هدنرب  دوش -  کچ  یتسویپ  کرادم  هدش -  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رنکسا   - - رنکسا ناونع : : ناونع 235235

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یتعنص  یاهکرهش   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  روتینام  هاگتسد  کی  پات و  پل  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000239 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   K42DR لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نالیگ یتعنص  یاهکرهش  تکرش  تشر ، الاک : لیوحت  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
دشاب نالیگ  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات 

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   پات   پات پلپل   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 236236

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب   xs2750h لدم  xvision چنیا روتینام 27  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ اب   AD250 لدم  avision رنکسا هاگتسد  کی 

1101092827000007 زاین :  هرامش 
رتشلا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

LED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یتناراگ اب   xs2750h لدم  xvision چنیا روتینام 27  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ اب   AD250 لدم  avision رنکسا هاگتسد  کی 

06632524001
ددرگ یراذگراب  امتح  روتکاف  شیپ 

5813915867 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هرادا  تلود  ادهش  یدرجورب خ  رتشلا خ  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32524001-066  ، 32521522-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32521522-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ اباب     AD250AD250 لدم   لدم   avis ionavis ion رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   یتناراگ   یتناراگ اباب     xs2750hxs2750h لدم   لدم   xvis ionxvis ion چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 237237

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

6340764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  لحم  رد  لیوحت  لاسرا و  هنیزه.تسا  همیمض  تسویپ.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  ، دشاب یناریا  الماک  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدنشورف 

1101094517000039 زاین :  هرامش 
تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   LM2230WT لدم  in 22 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
وسارف  FLD-1950 لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 832  یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   WINTEC یتراجت مان   ICI-PCG41 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  رب  لحم  رد  لیوحت  لاسرا و  هنیزه.تسا  همیمض  تسویپ.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  ، دشاب یناریا  الماک  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1401؛09125735288 لاس نایاپات  تخادرپ.تسا  هباشم  دک  ناریا.دشاب 

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36025969-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 238238

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6340954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  روتینام  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا

1101003143001262 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  روتینام  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

روتینام  :: 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 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

6340965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2973300654 لاوما هرامش  - یحطس یریگرادومن  هاگتسد  راجفنا  دضرافح  روتینام  تهج  دیرخ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010351 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   روتینام   روتینام لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا

239239

یحطس یحطس یریگرادومن   یریگرادومن هاگتسد   هاگتسد راجفنا   راجفنا دضرافح   دضرافح روتینام   روتینام تهج   تهج دیرخ   دیرخ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 240240

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09359794738 هدننک .  نیمات  اب  راب  لمح  هنیزه  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  جنیا .  نویزولت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091731000055 زاین :  هرامش 

ناگداش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   TH-50PF11WK لدم  in 50 هنایار روتینام  الاک :  مان 

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

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6431797919 یتسپ :  دک  مانمگ ،  یادهش  رازم  بنج  یبرغ  رنهاب  هلال خ  هار  راهچ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725133-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53725133-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG یتراجت مان   W1642S لدم  in 16/5 زیاس  LCD روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000705 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   W1642S لدم  in 16/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک و لیوحت  زا  دعب  هام  تخادرپ.تسا 3  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه.دوشیم  هداد  تشگرب  تروصنیا  ریغ  رد  دیراذگب  بوغرم  سنج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیراذگب یلم  کناب  باسح  هرامش  زیراو  تهج  افطل   . تسا یمازلا  هارمه  هرامش.تسا  روتکاف 

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

32280080-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام جنیا -  -  جنیا   5050 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 241241

inin   16/516/5 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 242242

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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جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: 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 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

6341048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل   - گنیروتینام لباک  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000337 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   WEINMANN MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   WM 45152 لدم  cm 50 لباک الاک :  مان 

هزاس نکش  هم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع 
ددع 50 دادعت : 

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

هدهع رب  لاسرا  هنیزه  ویدهعت  تروصب  تخادرپزاب  دوش - یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  دشابیم  ضرفشیپ  تروصب  هدش  دراو  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات 

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF لیاف تاصخشم  دادعت و  هب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000318 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358041559  – 06153527283 روپ :  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  یرادا : یاه  تعاس  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 243243

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 244244

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام رگپاچ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000299 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رگپاچ   رگپاچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 245245

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ و 3 تاصخشم  قباطم  کوب  تون  هاگتسد  ود  ، تسویپ تاصخشم  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 21  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قباطم  روتینام  هاگتسد 

1201001316000035 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تاصخشم قباطم  روتینام  هاگتسد  تسویپ و 3  تاصخشم  قباطم  کوب  تون  هاگتسد  ود  ، تسویپ تاصخشم  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 21  - 
تسویپ

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  26 دادعت : 

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

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  الاک  تلاصا  دات  زا  سپ  لک و  هرادا  رد  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو  33 تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم کوب   کوب تون   تون هاگتسد   هاگتسد ودود   ،، تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   2 12 1 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد

246246

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با 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 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنارف  4K یرتم لباک 10 +DS-D5050UC لدم نژیو  کیاه  روتینام   + M551 پراش چنیا  یتعنص 55  روتینامامازلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000563 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHARP یتراجت مان   PN-VU551 لدم  in 55 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 49 زیاس  49SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

09133024632 ماهبا هنوگره  / یلصا یتناراگ  اب  لانیجروا  الاک  / یلام دنس  تبث  یفیک و  لرتنک  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 247247
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعن 20  هب  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) لماک هنایار  متسیس  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعن 100  هب  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) وزاب کتروتینام  یزیمور  تکارب  - 

1101005867000320 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358041559  – 06153527283 روپ :  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  یرادا : یاه  تعاس  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط  ) ) وزاب وزاب کتروتینام   کتروتینام یزیمور   یزیمور تکارب   تکارب هاگتسد -  -  هاگتسد   2 020 دادعن   دادعن هبهب   تسویپ ) ) تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) لماک لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : - - ناونع
هاگتسد هاگتسد   100100 دادعن   دادعن هبهب   تسویپ ) ) تسویپ

248248
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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم   LED LG 55  " روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000138 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   55LV75A-7B لدم  in 55 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  هیمورا  هاگدورف  لحمات  لمح  هنیزه  دشاب - یم  یتسویپ  لیاف  رد  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  دیرخ  کالم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  دهع ه  رب  لیوحت  لحم  ات  الاک  ملاس  لاسرا  تنامض  .دشاب  یم  هدننک  نیمات 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   LED LGLED LG   5555  " " روتینام روتینام ناونع : : ناونع 249249
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6341561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091941000022 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK600M لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W1952SE لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
یناجیلع شخبناهج  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   PARS لدم یزیمور  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1516846515 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نابایخ 37  زا  رتالاب  دنولا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88779118-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88779118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 250250
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یقرش ناجیابرذآ  یتعنص  یاه  کرهش  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 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6341571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  سالپ  یج  روتینام  هاگتسد  5 رتویپماک  , سیک  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001514000034 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قباطم  سالپ  یج  روتینام  هاگتسد  5 رتویپماک  , سیک  ددع  دیرخ 15  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا بسک  تهج  دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  جرد  هناماسرد  روتکاف  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
041333794140 یشیرق یاقآ.دوش  هتفرگ  سامت  هطوبرم  سانشراک  رتشیب 

5165639813 یتسپ :  دک   ، 4 کالپ / ابیز یوک  لوا  / افش هچوک  / تشگلگ عطاقت  / یدازآ نابایخ  / زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379414-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33374863-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 55 وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 251251
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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 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6341795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ  PDF لیاف تروصب  لماک  حرش  / روتینام , وی یپ  یس  , مر , دربردام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیالاپ رد  لیوحت  / هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  / یمازلا

1101092447001590 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 240 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هنیزه  / یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ  PDF لیاف تروصب  لماک  حرش  / روتینام , وی یپ  یس  , مر , دربردام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 08633492906 هاگشیالاپ / رد  لیوحت  / هدنشورف

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

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس6339637 یکینورتکلا  تظافح  یریوصت  گنیروتینام  قاتا  یارجا  هحفص 25)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلود6339728 داتس  هناماس  رد  هدش  نکسا  تسویپ  همان  قبط  رگید  رتویپماک  تاعطق  مالقاوروتینام 
ددرگ همیمض  مه  روتکاف  شیپو 

هحفص 173) روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6339834 تخس  تازیهجت  هحفص 173)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6339922 هحفص 173)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یناشن6340000 شتآ  روتینام  هحفص 173)تابر  روتینام  ( روتینام

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

لماک6340090 هنایار  هحفص 173)متسیس  روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام ,, ویوی یپیپ   یسیس   ,, مرمر ,, دربردام دربردام ناونع : : ناونع 252252

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

یاراد6340102 یناریا و  یالاک.تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روتینام )  ) .دشابیم هباشم  الاک  دک 
لحم رد  لیوحت.تنامض 

هحفص 173) روتینام  ( روتینام

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

کینیلک6340123 یلپ  تهج  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  هحفص 173)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6340125 رادشه  عیمجت  هحفص 45)رویسر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6340155 تسیل  تاصخشم  قبط  روتینام  رتویپماک و  سیک  ددع  هحفص 173)دیرخ 4  روتینام  ( روتینام

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

میظنت6340192 لباق  یروتینام  هحفص 173)ریز  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6340217 هحفص 173)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6340236 زیاس 22 سالپ  یج  روتینام  هحفص 173)دیرخ  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دیاب6340449 روتینام  .تسویپ  لیاف  حرش  هب  روتینام  هاگتسدکی  یزیمور و  رتویپماک  هاگتسد  ود 
دشاب ناریا  تخاس  لوصحم 

هحفص 173) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ریگاو6340520 دحاوروتیپماک  لماک  هحفص 173)تس  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6340663 هحفص 173)رنکسا  - روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6340688 هاگتسد  کی  پات و  پل  هاگتسد  کی  هحفص 173)دیرخ  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رنکسا6340743 هاگتسد  کی  یتناراگ  اب   xs2750h لدم  xvision چنیا روتینام 27  هاگتسد  کی 
یتناراگ اب   AD250 لدم  avision

هحفص 173) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6340764 - LCD هحفص 173)روتینام روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یور6340832 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدنشورف6340954 هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  روتینام  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا 

هحفص 173) روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یحطس6340965 یریگرادومن  هاگتسد  راجفنا  دضرافح  روتینام  تهج  دیرخ  هحفص 173)تامدخ  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6341020 روتینام  جنیا -  هحفص 173)نویزیولت 50  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6341027in 16/5 زیاس  LCD هحفص 173)روتینام روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام6341048 هحفص 173)لباک  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 173)روتینام6341079 روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6341314 رگپاچ و  هحفص 173)دیرخ  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کوب6341332 تون  هاگتسد  ود  ، تسویپ تاصخشم  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 21 
تسویپ تاصخشم  قباطم  روتینام  هاگتسد  تسویپ و 3  تاصخشم  قباطم 

هحفص 173) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتعنص6341499 هحفص 173)روتینام  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزیمور6341504 تکارب  هاگتسد -  دادعن 20  هب  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) لماک هنایار  متسیس  - 
هاگتسد دادعن 100  هب  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) وزاب کتروتینام 

هحفص 173) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6341511 لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم   LED LG 55  " هحفص 173)روتینام روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6341561 هاگتسد  هحفص 173)4  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6341571 تسیل  قباطم  سالپ  یج  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و 5 سیک  ددع  هحفص 173)دیرخ 15  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت6341763 تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  هاگتسد  سیک و 2  تینوی  هاگتسد  هحفص 98)9  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6341795 , وی یپ  یس  , مر , هحفص 173)دربردام روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یدقن6339655 ریغ  هدوزفا و  شزرات  اب  یتسویپ  مالعتسا  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 98)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هطوحم6340146 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصنو  هحفص 98)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاه6340476 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یحارط ، هژورپ  یراذگاو 
دوخ عمتجم  هتسبرادم 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6340585 یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هزوم6340622 ییانشور  هتسبرادم و  نیبرود  بصنو  هحفص 98)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رداص6340863 روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف   - NVR هاگتسد و   - هتسبرادم نبیرود  مالعتسا 
هباشم دک  ناریا  یدقن -  تخادرپ  ددرگ -

هحفص 98) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6341745 متسیس  هحفص 98)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6341784 نیبرود  یاه  متسیس  ءاقترا  ریمعت و  میمرت و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و 
ینامزاس یاهرابنا  رد  عقاو  ششوپ  تحت 

هحفص 98) 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

سنارفنک6340341 نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 98)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   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 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 205 ھحفص 199 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نژیو  یا  رنکسا  هاگتسد  هس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005607000008 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  نژیو  یا  رنکسا  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تعاس هنیزه 24  تخادرپ   - هدنشورف هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  هرادا -  برد  الاک  لیوحت  دشاب -  موسکا  ناژوف  یتناراگ  یاراد  رنکنسا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانجا لیوحت  زا  دعب 

4516943114 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  یدرگناهج -  لته  یوربور  رهشمرخ -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33787707-024  ، 33783701-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33783710-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نژیو   نژیو یایا   رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد هسهس   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 253253

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 205 ھحفص 200 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3693m2bu6un3a?user=37505&ntc=6339998
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  رتویپماک  هاگتسد   10 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091955000007 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
 MB Asus B560 MA - 

CPU Intel I5 10100
RAM Crucial 8G DDR4
Power Green 450 Eco

SSD Lexar 128
نیرگ سیک  باق 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یددع متسیس   10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعطق لبمسا  تنامض و  اب  هارمه  تساوخرد  دروم  تاصخشم  زا  ددع  10 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996713883 یتسپ :  دک  هدکشناد ،  یمسای  دیشر  دیهش  کنو خ  نادیم  زا  رت  الاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43651149-021  ، 43651000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88201978-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   1010 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 254254

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 205 ھحفص 201 
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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 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6340939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-Transcad رازفا مرن  رد  نیوزق  رهش  رباعم  هکبش  یزاس  هیبش  یناسرزورب و  اب  حطسمهریغ  یاهعطاقت  ثادحا  یدنب  تیولوا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددرگ هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهج 

1101005084000081 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهد تمیق  تهج  -Transcad رازفا مرن  رد  نیوزق  رهش  رباعم  هکبش  یزاس  هیبش  یناسرزورب و  اب  حطسمهریغ  یاهعطاقت  ثادحا  یدنب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  ددرگ و  هدننک  تکرش  اضماورهم  هب  رومهمم  یتسویپ  کرادم  - ددرگ هعجارم  تسویپ  کرادم  هب 

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

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هیبش   هیبش وو   یناسرزورب   یناسرزورب اباب   حطسمهریغ   حطسمهریغ یاهعطاقت   یاهعطاقت ثادحا   ثادحا یدنب   یدنب تیولوا   تیولوا ناونع : : ناونع 255255

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 205 ھحفص 202 
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نارهت هاگشناد  تیریدم  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6341100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بات بل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095233000065 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
surface pro7 - 

plus-core i7-ram 16gb-256gb ssd
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یگنهامه تهج  هرامش 09128404476  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713114 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  اشیگ -  لپ  یقرش  بونج  علض  دمحا -  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61117692-021  ، 88003575-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88006477-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

62 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6342321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکودار  CNC زاگاوه شرب  هاگتسد  قیقد  رازبا  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تاطابترا6339702 تاعالطا و  یروانف  رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، هحفص 27)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

پات پات پلپل   ناونع : : ناونع 256256

سکودار سکودار   CNCCNC  زاگاوه زاگاوه شرب   شرب هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد رازبا   رازبا رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 257257

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 205 ھحفص 203 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دادرارق6339749 سیون  شیپ  اب  قباطم  یزاجم  رایتسد  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیرخ ، دادرارق 
( تسویپ لیاف  )

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6339998 لیاف  قبط  نژیو  یا  رنکسا  هاگتسد  هس  هحفص 200)هیهت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یلام6340108 یرادا و  عماج  رازفا  هحفص 27)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کالما6340428 یزیمم  یزاس و  رهش  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  هحفص 27)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تساوخرد6340450 قبط  رتویپماک  هاگتسد   10 هحفص 200)دادعت رازفا  ( رازفا مرن   مرن

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یسرزاب6340588 سیورس  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج  حالص  یذ  راکنامیپ  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یدربهار6340606 تراظن  هژورپ و  لرتنک  یزیر  همانرب  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  بصن ، هحفص 27)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6340733IPC-HFW1239S1P-LED-S5 2-IPC-HDBE2230E-S-S2 3-NVR4232-4KS0/L-1(98 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشناد6340791 تیاس  بو  یربخ  لاتروپ  رازفا  مرن  هحفص 27)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سوریو6340814 یتنآ  سنسیال  هحفص 27)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمومع6340824 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 27)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رباعم6340939 هکبش  یزاس  هیبش  یناسرزورب و  اب  حطسمهریغ  یاهعطاقت  ثادحا  یدنب  هحفص 200)تیولوا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

پات6341100 هحفص 200)پل  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکینورتکلا6341114 رازفا  مرن  هحفص 27)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6341212 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 98)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرهش6341741 نکاماو  رباعم  یراذگمان  هچراپکی  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصنو  هحفص 27)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6341831- اهدادرارق - تاکرادت - نویساموتا - دمآرد - لاوما - یدهعت یرادباسح  یرازفا  مرن  هعومجم  دیرخ 
یراد هنازخ 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناروتسر6341849 رازفا  مرن  هحفص 27)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6341858AXIGEN کینورتکلا تسپ  تیریدم  رورس  نژیسکا  هحفص 27)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سکودار6342321  CNC زاگاوه شرب  هاگتسد  قیقد  رازبا  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  هحفص 200)تامدخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( 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

یریوصت6339858 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناتسا6340188 یاه  هداج  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  زا 38  یرادهگن  هحفص 86)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت6341763 تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  هاگتسد  سیک و 2  تینوی  هاگتسد  هحفص 98)9  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

روتکژورپ6341240 هحفص 140)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید
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