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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 41

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 

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 102102))

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

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

زا 103 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 51

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 43

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

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

زا 103 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون 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

6336620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا تمالس  شجنس  یدربراک  لدم  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  8 ارجا :  راظتنا  دروم  نامز 

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

یرادا تمالس  مئاد  شجنس  تیلباق  زین  تافلخت و  اه و  بیسآ  شهاک  کناب و  یرادا  تمالس  ءاقترا 
 : هژورپ یارجا  ترورض 

رد تراظن  هزوح  یارب  هدش  فیرعت  هژورپ  یاتسار  رد  هژورپ  نیا  یرادا ، تمالس  دوبهب  شجنس و  هب  کناب  مربم  زاین  ینامزاس و  نورب  عجارم  مئاد  یریگیپ  هب  رظن 
.تسا یرورض  کناب  یلوحت  حرط 

 : زاین دروم  یاهدرادناتسا  ینف و  تاصخشم 
...و اهتیدودحم  تامازلا و 

 : رظن دم  یاهیجورخ 
هناماس و یحارط  هدش  بیوصت  یاه  صخاش  اب  بسانتم  یاه  هجنس  یحارط  فیرعت و  یرادا  تمالس  شجنس  یارب  یصاصتخا  یمومع و  یاه  صخاش  بیوصت 

تسویپ  RFP حرشب ...و  روکذم  یاه  هجنس  اب  بسانتم  یاهرازفا  مرن 

:: سردآ سردآ

یسودآ یلع   02151517276 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرادا یرادا تمالس   تمالس شجنس   شجنس یدربراک   یدربراک لدم   لدم یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 103 ھحفص 5 
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6336678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  ناگوان  برد  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  45/000/000/000 دروارب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir -www.rrk.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

ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسرل ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

هیاس  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337310 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  ناونع  رد 7  دنک  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  یمومع  تاصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتنک 2/1  هاگتسد  نیمأت 1000  - 

روتنک  تالاصتا و  نیمأت  - 
انزا  ناتسرهش  حطس  یاهاتسور  زا  یشخب  بآ  تاباعشنا  بصن  عیزوت و  هکبش  حالصا  - 

هصقانم ) دیدجت   ) دورود رهش  حطس  نیدلارصان و  هقطنم  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرافح  راون  میمرت  - 
( هصقانم دیدجت   ) دورود رهش  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  - 

( هصقانم دیدجت  ( ) یرتم هلت  هناماس  بصن  هیهت و  مامضنا  هب   ) دابآ مرخ  ناتسرهش  رهشناریب  تفکشارخ  یاتسور  برش  بآ  هاچ  هب  یناسر ) قرب   ) یناسرورین - 
دابآ مرخ  ناتسرهش  هعلقاپ  تختیاپ و  یاهاتسور  یبعکمرتم  ینتب 100 و 30  نزاخم  ثادحا  لاقتنا و  طخ  یارجا  یهاچرس  سکناک  بصن  دیرخ و  هاچ  زیهجت  - 

هجو  زیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 500.000  هنیزه 

 6817855371: یتسپدک یلامش ، یرتم  ( 60  ) روپ عیفش  دیهش  نابایخ  جع ،)  ) رصعیلو راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ   :: سردآ سردآ
066-33222745  - 33224492  - 33225804 نفلت  -

-85193768-88969737: مان تبث  رتفد   021  - 27313131: سامت زکرم   :: نفلت نفلت
021

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود طخطخ   ناگوان   ناگوان برد   برد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

-- اهاتسور اهاتسور زازا   یشخب   یشخب بآبآ   تاباعشنا   تاباعشنا بصن   بصن وو   عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش حالصا   حالصا روتنک   - - روتنک وو   تالاصتا   تالاصتا نیمأت   نیمأت  -  - 2 /12 /1 روتنک   روتنک نیمأت   نیمأت لماش   لماش ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع
هاچ هاچ هبهب   یناسر ) ) یناسر قرب   قرب  ) ) یناسرورین یناسرورین بالضاف   - - بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب بالضاف -  -  بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرافح   یرافح راون   راون میمرت   میمرت

یبعکمرتم یبعکمرتم   3030 وو     100100 ینتب   ینتب نزاخم   نزاخم ثادحا   ثادحا وو   لاقتنا   لاقتنا طخطخ   یارجا   یارجا یهاچرس   یهاچرس سکناک   سکناک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هاچ   هاچ زیهجت   زیهجت برش -  -  برش بآبآ  
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/12/10هرامش تعاس 16   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خروم 1401/12/20عبنم تعاس 16   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  نیریش  دحاو   DCS متسیس تازیهجت  تاعطق و  دیرخ   PN30 موف یتنآ  رتیل  دیرخ 6000  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ینت رلوپ 45  لدناب  بویت  دیرخ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 7559147127 دک  الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.shana.ir www.fajriam.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731682153 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکن قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/50 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/12/8   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم تعاس 16عبنم ات  رثکادح   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337588 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک   سار   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن یمیلس  دیهش  هاگورین   V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یلصا  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زور   20 الاک :  لیوحت  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  یکناب  دیسر  تروصب  لایر   521.178.000 نیمضت : 

اکن قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: سردآ سردآ

- روپ میلس  یاقا   09122931482 روپدسا -  یاقا   09111526204 :: نفلت نفلت
یمتسر یاقا   09366364806

www.setadiran.ir-www.npgm.ir,www.tender :: 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

ینت ینت   4545 رلوپ   رلوپ لدناب   لدناب بویت   بویت دیرخ   دیرخ یزاس   - - یزاس نیریش   نیریش دحاو   دحاو   DCSDCS متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق - -   PN30PN30 موف   موف یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

V94.2V94.2 یزاگ   یزاگ دحاو   دحاو کیرتکلا   کیرتکلا تظافح   تظافح وو   ریگچیئوس   ریگچیئوس وو   یرطاب   یرطاب شخب   شخب یلصا   یلصا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3637-26-12-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shahrood.ir :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش  رورس  قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  مزاول  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 6/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31555140-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050288000156 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336659 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  جیروتسا و  یزکرم  رورس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش  جیروتسا و  یزکرم  رورس  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

هبتر یتارباخم ( یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  ای  هبتر  ره  اب  هتشر  ره  رد  یتارباخم  ناراکنامیپ  یهاوگ  نیمضت :  تاحیضوت 
هناخ  ریبد  دحاو  فکمه  هقبط  سیدرف  یرادرهش  ود  هقطنم  نامتخاس  تریصب  لپ  بنجرایرهش  هداج  یادتبا  سیدرف - سردآ  - دقن دصرد   100 هس -) ات  کی  یاه 

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

سیدرف یرادرهش  ود  هقطنم  نامتخاس  تریصب  لپ  بنجرایرهش  هداج  یادتبا  سیدرف -  ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هناخ ریبد  دحاو  فکمه  هقبط 

:: 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

لوا تبون  یللملا  نیب  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

150/03-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  حبص  تعاس 9  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   1401/12/08

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9:30  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337500 :: هرازه هرازه سأردکدک   یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ  یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ  شیاشگ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
فلا ب و یاهتکاپ  شیاشگ  خروم 1402/01/20 -  هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10 

خروم 1402/01/20 هبنشکی  زور  رهظ  زا  دعب  تعاس 14  سأر  ج 

لاس تدم 3  یارب   Azerspace هراوهام یور  یزترهاگم  یاضف 8  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 9.800.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ تیریدم  مراهچ  هقبط  مج ، ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا ، نابایخ  یو  کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع  یلو  نابایخ  نارهت  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
الاک روما  لک  هرادا  یجراخ ،

22167053 :: 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

هکبش هکبش وو   جیروتسا   جیروتسا یزکرم   یزکرم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

AzerspaceAzerspace هراوهام   هراوهام یور   یور یزترهاگم   یزترهاگم   88 یاضف   یاضف هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 88
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یللملا  نیب  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

72/03-1401/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 14  ات  خروم 1401/12/8  تعاس 9  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ

مج ماج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  حبص  تعاس 9:30  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337616 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زر  حبص  تعاس 10  سار   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 3  یارب   Eutelsat 21B هراوهام یور  یزترهاگم  یاضف 9  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر  11/997/600/000 نیمضت :  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  لک  هرادا  یجراخ  دیرخ  تیریدم  مراهچ  هقبط  مج ، ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا  نابایخ  یو  کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع   ، یلو نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

22167053 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ود6336678 طخ  ناگوان  برد  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ود6336678 طخ  ناگوان  برد  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

Eutelsat 2 1BEutelsat 2 1B هراوهام   هراوهام یور   یور یزترهاگم   یزترهاگم یاضف  99   یاضف هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 103 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000172 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337372 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیبسالگ  گنر و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:10 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

800/38760 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا هقطنم  یزکرم  هیحان  هاگشاب و  یریگتخوس  داتس   ، کینورتکلا تظافح  متسیس  تشادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  1/978/690/000 دروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم یسدنهم  تامدخ  دحاو  موس  هقبط  ناهفصا  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نیزنب   - پمپ بنج  الاب  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا -  :: سردآ سردآ

37162216-031 :: 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

دیبسالگ دیبسالگ وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

هاگشاب هاگشاب یریگتخوس   یریگتخوس داتس   داتس  ، ، کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم 9عبنم تعاس  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337293 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  زاگ  تکرش  یالاک  رابنا  کین  ورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 5/301/648/788  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  لوا ،  هقبط  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  داشرا  شین  مایخ  راولب  دهشم ،  :: سردآ سردآ

05137072209 :: نفلت :: www.nigc-khrz.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

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

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

1401/185 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/9 و 1401/12/10 و 1401/12/13هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 4.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  تلم  کناب  نامتخاس  یسدنهم  لک  هرادا  کالپ 1 ،   ، شونرذآ هچوک  رسمار  نابایخ  یسودرف و  نادیم  نیب  بالقنا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
( لوا هقبط  )

:: 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

ود6336678 طخ  ناگوان  برد  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

الاک الاک رابنا   رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6336718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093918000010 زاین :  هرامش 

تشر تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

هناهام 12 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185733411 یتسپ :  دک  تشر ،  تشادهب  هدکشناد  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849412-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849413-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 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

6336845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قبط  هناماس  ریز  هس  یاراد  اهنادنز  نامزاس  ینیرفآراک  زکرم  هناماس  ینابیتشپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000982 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبساحم و یعامتجا  نیمأت  یاه  هنیزه  باستحا  اب  اه ،  تمیق  تسا  یضتقم  اذل  دشاب  یم  داد  رارق  داقعنا  هب  طونم  راک  نیا  یارجا  هکیئاجنآ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مالعا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف اباب   طبترم   طبترم روما   روما لماک   لماک ششوپ   ششوپ تهج   تهج تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراکروما   یسانشراکروما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هناماس   هناماس ریز   ریز هسهس   یاراد   یاراد اهنادنز   اهنادنز نامزاس   نامزاس ینیرفآراک   ینیرفآراک زکرم   زکرم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 103 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sa74bpsygwsdz?user=37505&ntc=6336718
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6336718?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xv563pcf9j2r2?user=37505&ntc=6336845
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6336845?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6336890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قباطم  لاوریاف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000119 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 107 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

1401/12/13 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماهبا ای  لاوس  هنوگ  ره   09158433489/ دشاب یم  مازلا  اتفا  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(NAV DATABASE KINGAIR B300(FMSJ7B300 رازفا مرن  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000486 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(NAV DATABASE KINGAIR B300(FMSJ7B300 رازفا مرن  کارتشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1616

(( NAV DATABASE KINGAIR B300(FMSJ7B300NAV DATABASE KINGAIR B300(FMSJ7B300 رازفا   رازفا مرن   مرن کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیک وئدیو  سنارفنک  وئدیو  هناماس  تهج  کیک  وئدیو  هربراک  سنسیال 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000487 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم  09128603098 کیک وئدیو  سنارفنک  وئدیو  هناماس  تهج  کیک  وئدیو  هربراک  سنسیال 100   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یفنص  ماظن  یهاوگ  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ  یاراد  دشابیم  تسویپ  هیمض  رد  دراوم  هیلک  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000118 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش طخ  رس  ددرگ  رداص  روتکاف  شیپ  هیمض  ساسارب  تسیمازا  روتکاف  شیپ  دشابیم  تسویپ  هیمض  رد  دراوم  هیلک  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یفنص  ماظن  یهاوگ  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ  یاراد  یراک  هتفه  ود  زادعب  تخادرپ  نویلیم  هنایلاس 5000000  کمایپ  دادعت  یتامدخ 

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015478-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیک کیک وئدیو   وئدیو سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هناماس   هناماس تهج   تهج کیک   کیک وئدیو   وئدیو هربراک   هربراک   100100 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1818

یکمایپ یکمایپ لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 1919
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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 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدربهار تراظن  هژورپ و  لرتنک  یزیر  همانرب  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1100090246000180 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

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

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

09169578034: سامت هرامش  تسویپ ***  حرشب   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدربهار یدربهار تراظن   تراظن وو   هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر   یزیر همانرب   همانرب رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

6337200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  طیارش و  قبط  رتویپماک  هکبش و  نابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی دادرارق 

1101001243000030 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش و  قبط  رتویپماک  هکبش و  نابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی دادرارق 

7133914397 یتسپ :  دک  یلامش ،  لاصو  نابایخ   یادتبا  هفوکش ، مامح  هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324629-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324629-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  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 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

6337481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000532 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک وو   هکبش   هکبش نابیتشپ   نابیتشپ ناونع : : ناونع 2 12 1

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 2222

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسد قوقح و  یلنسرپ  یاهرازفا  مرن  یرادهگن  ریمعت و  ینف  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000377 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپب حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

قفاب یدروفسا  تافسف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگ یتروف  یتینما  هناماس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020017000010 زاین :  هرامش 

قفاب یدروفسا  تافسف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیگ یتروف  یتینما  هناماس  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8975141418 یتسپ :  دک  داباهب ،  قفاب  هداج  رتمولیک 35  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32413340-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32413322-035 :: 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

دزمتسد دزمتسد وو   قوقح   قوقح یلنسرپ   یلنسرپ یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

تیگ تیگ یتروف   یتروف یتینما   یتینما هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2424

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

یاهتسپ6336703 گنیروتینام  تهج  یرازفا  مرن  تخاسریز  یحارط  یکیمانید و  تاعالطا  کناب  داجیا 
عیزوت

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوخ ناتسرهش  ییامیپاوه  یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   High Level Alarm بصن هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092321000144 زاین :  هرامش 

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 32751111-044 لصاح  سامت  ییایلوا  سدنهم  ینف  سانشراک  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448946-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامیپاوه ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس نزاخم   نزاخم یور   یور ربرب     High Level AlarmHigh Level Alarm  بصن بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525

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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لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 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

6336703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تامدخ  حرش  هب  عیزوت  یاهتسپ  گنیروتینام  تهج  یرازفا  مرن  تخاسریز  یحارط  یکیمانید و  تاعالطا  کناب  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005298000511 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6336791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یخرب لرتنک  ریوصت و  شزادرپ  اب  اپ  فک  شیاپ  قیرط  زا  رنیلک  رفار - نویساتولف  کناب  یزاس  دنمشوه  یشهوژپ  حرط  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتایلمع یاهریغتم 

1101003126000035 زاین :  هرامش 
سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

زوجم دیاب  یقوقح  صاخشا  .تسا  یمازلا  هموزر  لاسرا  دنشاب ، هتشاد  حرط  هنیمزاب  قباطم  بسانم و  هموزر  تسیاب  یم  مرتحم  نارگشهوژپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یشهوژپ  یاه  حرط  ماجنا 

1411713116 یتسپ :  دک  سردم ،  تیبرت  یهاگشناد  داهج  سردم - تیبرت  هاگشناد  دمحا - لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220296-021  ، 88220295-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220298-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت یاهتسپ   یاهتسپ گنیروتینام   گنیروتینام تهج   تهج یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاسریز   تخاسریز یحارط   یحارط وو   یکیمانید   یکیمانید تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2626

یخرب یخرب لرتنک   لرتنک وو   ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ اباب   اپاپ   فکفک   شیاپ   شیاپ قیرط   قیرط زازا   رنیلک   رنیلک رفار - - رفار نویساتولف   نویساتولف کناب   کناب یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه یشهوژپ   یشهوژپ حرط   حرط ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یتایلمع یتایلمع یاهریغتم   یاهریغتم

2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی هبعش 3  یعامتجا  نیمات   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ءافطا -  نوز  مالعا و 1  نوز  اب 3  تلو  قیرح 220  یافطا  مالعا و  صوصخم  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091777000007 زاین :  هرامش 

دزی هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس قاتا  لرتنک  لاصتا  تیلباق  اب  نشنپسکا  تراک  کیتاموتا  ءافطا  نوز  مالعا و 1  نوز  اب 3  تلو  قیرح 220  یافطا  مالعا و  صوصخم  لنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  هنیزه  رپمآ و  تلو 17  یرطاب 12 هارمه  هب  دیوردنا  شیاپ  متسیس  قیرح و  مالعا  نوز  لبیل  هشقن و 

8917785833 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  راولب  یادتبا  فیرش  دیهش  نابایخ  یروهمج  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35283612-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35283611-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  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 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

6337157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000093 زاین :  هرامش 

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: ییوگخساپ هرامش  -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  یدقن  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشتاب .دوش  یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ءافطا ءافطا نوز   نوز   11 وو   مالعا   مالعا نوز   نوز اباب  33   تلو   تلو   220220 قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا صوصخم   صوصخم لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 2828

تسویپ تسویپ قیط   قیط ییویدار ) ) ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 2929

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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هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو یمویتیل 3.6  یرطاب  تناس /  لوط 10 رتمیلیم  مین  نیپ  تلف 22  لباک  تناس /  لوط 10 رتمیلیم  مین  نیپ  تلف 30 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(/ SAFT  ) تفس دنرب  1/2AA زیاس رپمآ   1200

1101091627000072 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN- BRADLEY یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا  متسیس  رلرتنک   BA1-1756 یمویتیل یرطاب  الاک :  مان 
تعنص لرتنک  لآ  هدیا  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

امزآ رازفا  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   CONNEX ELECTRONICS CO. LTD هدنزاس عجرم  قرب  روتنک  دربراک   FFC 120-05-10 تلف لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
امزآ رازفا  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   CONNEX ELECTRONICS CO. LTD هدنزاس عجرم  قرب  روتنک  دربراک   FFC 60-20-10 تلف لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج  / دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ  یاهسکع  قبط  الاک  الاک /  لیوحت  زا  سپ  هتفه  ات 4  تخادرپ 1  هدنشورف / هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لصاح  سامت  یزردوگ  سدنهم  هرامش 09153323862  اب  ینف  تالاوس 

 : یتسپ دک  هیردیح ،  تبرت  هقطنم   – یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینامیلس -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9513836517

52318030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52318040-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمویتیل یمویتیل یرطاب   یرطاب تلف -  -  تلف لباک   لباک ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  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 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

6337471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000095 زاین :  هرامش 

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: ییوگخساپ هرامش  -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  یدقن  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشتاب .دوش  یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  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 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

6337483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000094 زاین :  هرامش 

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: ییوگخساپ هرامش  -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  یدقن  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشتاب .دوش  یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قیط   قیط ییویدار ) ) ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 3131

تسویپ تسویپ قیط   قیط ییویدار ) ) ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110046  هرامش  گولانآ  ) درب  لدبم و  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985010433 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اند دنمشوه  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT هدنزاس عجرم   IQS 900 لدم لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  گولانآ  رامش  روحم   Coupl لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( گولانآ   گولانآ درب   درب وو   لدبم   لدبم )) الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 103 ھحفص 24 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  لباترپ  تازلف  جنس  یتخس  هاگتسد  تس  1 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002669 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراس باش  قیقد  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  باش  یتراجت  مان   SHAAB D1 لدم تازلف  لباترپ  یتخس  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب هتسبو  لمح  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  روما  نیا  تساوخرد  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هعلاطم و  تقد  هب  اهتسویپ  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  یراذگراب  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  درادناتسا 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6337464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزیل روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000885 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازلف تازلف جنس   جنس یتخس   یتخس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

یرزیل یرزیل روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکناریا ) .یتسویپ تاصخشم  اب  کسیددراه  - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم هباشم 

1101091797000116 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 16 کوب تون  دربراک  کسیددراه  عون  هعومجم  الاک :  مان 
تس 24 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ZEPPELIN هدنزاس عجرم  هنایار  دربراک   SUPAR GAMER لدم  GB 16 تیفرظ هلاناک 3000  کت   DDR4 پاتکسد مر  الاک :  مان 

رنه شقن  کاترف  هدننک  هضرع 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
کاندرهاط امه  هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   FUJITSU یتراجت مان   FI6130 لدم یا  هفرح  رنکسا  الاک :  مان 

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

روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
سراف جیلخ  نایهار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AC/DC لدم  W 300 ناوت رتویپماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   KING PIGEON یتراجت مان   S160A لدم قیرح  مالعا  دربراک  روتپادآ  غارچ و  رد و  روسنس  لرتنک و  تومیر  یزکرم و  هدنزادرپ  هعومجم  الاک :  مان 
کایراس هدننک 

تس 24 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات ار  همیمض  مرف  هک  ییاه  تساوخرد  هب  ) .دیئامن یراذگراب  هدومن  اضما  رهم و  ار  دشابیم  ینف  تاصخشم  لماش  هک  تسویپ  مرف  امتح  افطل و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرک 09177420068 هبزور  یاقآ  ( دوش یمن  یگدیسر  دنیامنن  یراذگراب  و 

7591683677 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  - یرهطم راولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336902-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336902-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کسیددراه کسیددراه -- مرمر -- سیک سیک -- درب درب ردام   ردام -- یزکرم یزکرم هدنزادرپ   هدنزادرپ -- هیذغت هیذغت عبنم   عبنم -- رنکسا رنکسا -- روتینام روتینام -- رتنیرپ رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

ییامیپاوه6336644 یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   High Level Alarm بصن هحفص 19)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ءافطا6336793 نوز  مالعا و 1  نوز  اب 3  تلو  قیرح 220  یافطا  مالعا و  صوصخم  هحفص 19)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6336646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت ربارب  رتسچنیو  لباک  لوژام hwic1/2 T و  دیرخ  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094769000107 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   CAB-SS-V35MT لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   HWIC-2T لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  تساوخرد  قباطم  الاک  تساوخرد 

ددرگ لصاح  سامت  هرامش 35915080  اب  زاین  تروص  رد 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتسچنیو رتسچنیو لباک   لباک وو   رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6336773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  مزاول  دنچ  هارمه  هب  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000270000019 زاین :  هرامش 

یدابادسا نیدلا  لامج  دیس  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

یناطلس ردان  هدننک  هضرع  عجرم   C AND D TRADING یتراجت مان   AWG 26 لدم  m 3 لوط  SATA هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 120 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 70 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   MANS4 لدم رتنیرپ   USB لباک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  .دوش  یگنهامه  نایداه  سدنهم  یاقآ  هرامش 09185021125  اب  .دوش  هظحالم  امتح  تاحیضوت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541861841 یتسپ :  دک  یدابآدسا ،  نیدلا  لامجدیس  هاگشناد  نایئاضر  دیهش  راولب  دابآدسا  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33117804-081  ، 33117802-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33117803-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس مزاول   مزاول دنچ   دنچ هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وراد اذغ 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  بوتکم و  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000194 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینویزیولت یاه  همانرب  ییویدیو و  ییامنیس ، ملیف  اب  طبترم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داژن بجر  مناخ  هرامش 09354066851  اب  زاین  تروص  رد  ، دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  تسا .  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  مزال  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6336911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C3750X-24T-E چیئوس تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095060000043 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا نارون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   3750X-24T-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

رادیاپ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یلصا  ون و  یتسیاب  الاک  - ینف دات  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ  یمسر - روتکاف  شیپ  هئارا  ربتعم - یتناراگ  اب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 403  88510910

1559615613 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یدرورهس ، هشیدنا و  نیب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت وو   بوتکم   بوتکم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3939

WS-C3750X-24T-EWS-C3750X-24T-E  چیئوس چیئوس تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

6336953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ  ......دیحوت  بیرج و  رازه  هژورپ  هکبش  یزادنا  هکبش  هار  بصن و  تامدخ  مالقا و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000144 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   N164.185 لدم  single mode حرط روک  یرون 12  ربیف  الاک :  مان 

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

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

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

 .... هام تشهبیدرا  ات  تخادرپ   .... دشاب صخشم  قیقد و  الاک  کرام  روتکاف  شیپ  رد  دنتسه .....  تیولوا  رد  یناهفصا  ناگدننک  نیمات   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس 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 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

6337099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد دراد تسویپ   تسویپ ......دیحوت   ......دیحوت وو   بیرج   بیرج رازه   رازه هژورپ   هژورپ هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هکبش   هکبش هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ وو   مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141

سلریاو سلریاو یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار -- زیون زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدننک نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  حرش  قباطم  دیاب  هدش  هئارا  یاهالاک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  اهدک  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دش و  دهاوخ  فذح 

1101093676000036 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهپس هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   NEXANS یتراجت مان  یرتم  لوط   P6E-02803-1U لدم  CAT6 SFTP outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 
رهش دنمشوه  هکبش  تاطابترا 

رتم 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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

6337104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000219 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  - تسالاک لیوحت  هب  فظوم  زور  فرظ 3  رثکادح  هدنرب  - یمازلا الاک  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1 هاگتسد =  Aten KN4132V KVM Over IP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 هاگتسد = Aten CL1008M RackMount KVM Console

40 ددع =  Aten USB KVM KA7170
1101091504001067 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   AF621A لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-716i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 16   KVM اب لیر  ود  لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم 

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

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   m 1/8 لوط  TCD-118 لدم روارد  لوسنک   USB لباک الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تسویپ  گرب  یاهدنب  یمامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک -- هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 103 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yfk93umcs2j8e?user=37505&ntc=6337179
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6337179?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف.ههام رثکادح 3  باسح  هیوست  ( هباشم دک  ناریا  ) جنیا  27 روتینامو سیک و  ،12TB شفنب دراه  (POE) هکبش چیئوس  ، رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لیمکت  ءاهب  مالعتسا 

1101005899001003 زاین :  هرامش 
زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   INTELL یتراجت مان   Server MNT لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   POWERCONNECTx1052P لدم  RACKMOUNT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

DELL COMPANY هدنزاس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدش یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  قبط  اهالاک  تاصخشم.ههام  رثکادح 3  باسح  هیوست.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینامو روتینامو وو   سیک   سیک ،،1212 TBTB شفنب   شفنب دراه   دراه ( - ( - POEPOE)) هکبش هکبش چیئوس   چیئوس رورس -  -  رورس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  ) هکبش تیگ  یتروف  لاو  ریراف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504001068 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-100F لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  مالعتسا  تسویپ  یاهدنب  یمامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاو   لاو ریراف   ریراف ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاکیپ مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000598 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نمهب هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  ادزم 3  یراوس  نیزنب  کاب  یکیتسالپ  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  هناماس  رد  ءاهب  تسرهف  لک  تمیق  دشاب .  یم  تسویپ  هب  ءاهب  تسرهف 

ددرگ یرازگراب  امتح  ءاضما  رهم و  زا  سپ  یتسویپ  ءاهب  تسرهف  مهم :  هتکن 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگنس ناگنس نهآ   نهآ گنس   گنس عمتجم   عمتجم پاکیپ   پاکیپ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  فبط  هکبش ) چوس  ) هنایار تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا 

1101000313000050 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24PC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  یتسویپ  مرف  فبط  هکبش ) چوس  ) هنایار تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1376957169 یتسپ :  دک  ناتسا ،  کرمگ  ولیس  یوربور  یدازا  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31976162-044  ، 32775700-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787782-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف فبط   فبط هکبش ) ) هکبش چوس   چوس )) هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یبرغناجیابرذآ   یبرغناجیابرذآ ناتسا   ناتسا تاکرمگ   تاکرمگ تراظن   تراظن هزوح   هزوح ناونع : : ناونع
دیامن دیامن مادقا   مادقا
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سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم چیئوس KVM و  هاگتسد  کی  هکبش ، چیئوس  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000083 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101030093000352 زاین :  هرامش 
هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/11 زاین :  خیرات 
هیولیگهک رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو     KVMKVM  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   هکبش ، ، هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

 - - نوتسا نوتسا یکیک   وو   سکاب   سکاب دروک -  -  دروک چپچپ   تروپ -  -  تروپ چیئوس  2424   چیئوس یطابترا -  -  یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5050
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  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

6337617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ.ددرگ هئارا  هلاسکی  یتناراگ  اب  لانیجروا و  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  تمیق و  هدوب و  هیاشم  اهالاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم زور  رثکا 20  دح 

1101099226000116 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار   HPE 900GB 15K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سیمارپ  یتراجت  مان   1S4P لدم  raid controller تراک نابیتشپ   cache یرتاب الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هشارت نیترآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   PCA-6114P12-0B3E لدم هنایار   back plane درب الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  هنایار  رورس  شک   DL380 G8 یرطاب الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور رثکا 20  دح  تخادرپ.ددرگ  هئارا  هلاسکی  یتناراگ  اب  لانیجروا و  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  تمیق و  هدوب و  هیاشم  اهالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

raid controllerraid controller تراک   تراک نابیتشپ   نابیتشپ   cachecache یرتاب   یرتاب هنایار -  -  هنایار رورس   رورس   HPE 1 .2TB SAS 12G 10KHPE 1 .2TB SAS 12G 10K کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 5151

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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6337641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب )  یم  هباشم  اه  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  ویسپ  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  سردا  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه 

1101091627000071 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاهلباک  یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   4x0/6 mm^2 عطقم حطس   PVC ینوفیآ یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
لمآ

رتم 100 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   CAT6A لدم  PVC شکور سنج   m 305 لوط  CAT6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک 

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

ژاتلو  PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  هتشر 3  دادعت   mm^2 2/5 عطقم حطس  درگ  لکش  سم  یداه  سنج   NYY فاطعنا لباق  ریغ  قرب  لباک  الاک :  مان 
دهشم لباک  میس و  عیانص  هدنزاس  عجرم  دهشم  لباک  میس و  عیانص  هدننک  دیلوت  عجرم   INSO 3569-1 درادناتسا هرامش   m 1000 لوط هرقرق   kV 1-0/6

هرقرق 100 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یمتسر لابقا  هدننک  هضرع  عجرم  بوناد  یتراجت  مان   100x50 cm زیاس  T322 لدم  PVC سنج کنارت  لاناک  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
V 500-300 ژاتلو کیتسال  شکور  سنج  کیتسال  قیاع  سنج  هتشر 3  دادعت   3x1/5 mm^2 عطقم حطس  درگ  لکش  سم  یداه  سنج  قرب  لباک  الاک :  مان 

دهشم لباک  میس و  عیانص  هدننک  دیلوت  عجرم   ISIRI 1926-4 درادناتسا هرامش   m 1000 لوط هرقرق 
هرقرق 100 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK10183E لدم لوژام  گنیکنارت 4  زیرپ  باق  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PVC سنج  A 16 نایرج تدش  اتیپوس  لدم  زمرق  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   CAT3 لدم نفلت  تکوس  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیکرت هدنزاس  روشک   MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان  دک 001 050 030003 00 00  تکاد  دربراک  گنیکنارت  لفق  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم 

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

ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  زربلا  گنیکنارت  دربراک   PVC هدننکادج الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ.ددرگ  هیهت  تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  طیارشو  تاصخشم  قباطم  یلصا  تروصب  تسیاب  یم  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هتفه   4 ات 1 زا تخادرپ  .دنشاب  هیردیح  تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  تسارح  زا  تاعالطا  یروآ  نف  هزوح  رد  راک  تیحالص  هیدات 

 : یتسپ دک  هیردیح ،  تبرت  هقطنم   – یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینامیلس -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9513836517

52318030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52318040-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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

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

زا 103 ھحفص 40 
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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

رتویپماک6337200 هکبش و  هحفص 12)نابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرگید6337452 هباشم  دک  رهو  تسالاک  عون  تهجالاک  دک  - یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود 
تسا داتدروم 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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 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

6337095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم الاک  دک  - تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - یدقن تخادرپ  - چات یس  دنرب  چنیا   75( دنمشوه هتخت   ) دنمشوه درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003175000123 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ برد  دنت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ACTO یتراجت مان   TE-78 in لدم لاتیجید  دنمشوه  درب  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  - ددرگیم تفایرد  دیدج  یالاک  تدوع و  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  یبویعم  ای  تریاغم  تروص  رد  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  -09102030255 یقداص سانشراک 

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   7575 (( دنمشوه دنمشوه هتخت   هتخت  ) ) دنمشوه دنمشوه درب   درب ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 103 ھحفص 41 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  اب  چنیا (  یسمل 86  دنمشوه  یتعنص  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000491 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه زبس  میمصت  هدننک  هضرع  عجرم  چات  یس  یتراجت  مان   LSE2086EB لدم  in 86 زیاس  LED یسمل رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمثیم یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

 09151501595 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دهشم هاگدورف  رابنا  لیوحت 
تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب   28/12/1401 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   چنیا (  (  چنیا   8686 یسمل   یسمل دنمشوه   دنمشوه یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 103 ھحفص 42 
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسیمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هاگتسد - دادعت 3  FL یرس چنیا  کسویک 43  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09127046576 هرامش   . تسا

1201092062000003 زاین :  هرامش 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

سامت 09127046576 هرامش   . تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسیمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هاگتسد - دادعت 3  FL یرس چنیا  کسویک 43  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش   . تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسیمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هاگتسد - دادعت 3  FL یرس چنیا  کسویک 43   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127046576

1449616535 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ، ییوجشناد تنواعم  ناریا  هاگشناد  دالیم  جرب  بتج  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88610115-021  ، 88609010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88610110-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد دادعت  33 دادعت   FLFL یرس   یرس چنیا   چنیا کسویک  4343   کسویک ناونع : : ناونع 5555

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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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 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.......بیرج رازه  هژورپ  ینامیس  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000141 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینتب تاعطق  دیلوت  ینواعت 907  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  50x50 cm داعبا ینامیس  لودج  الاک :  مان 

ددع 350 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناهفصا ناگدنشورف  تیولوا   ...... زور ات 45  غلبم  تخادرپ   .... تسا هدنشورف  اب  بیرج  رازه  هژورپ  ات  راب  لمح  هیلخت و  هنیزه   :: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6336875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک رازبا  ینمیا و  مزاول  اه و  عطاقت  رد  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  تازیهجت  دیرخ  یرادهگن  ریمعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دیکات  دروم  تسویپ  تاصخشم و  یمامت 

1101006008000100 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع ابید  هدننک  هضرع  عجرم  رتاهت  نارمع  ابید  هدنزاس  عجرم   RX 891 لدم  LED پمال عون  هناخ  کت  یقرب  نز  کمشچ  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 
رتاهت

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

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

راک رازبا  ینمیا و  مزاول  اه و  عطاقت  رد  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  تازیهجت  دیرخ  یرادهگن  ریمعت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دیکات  دروم  تسویپ  تاصخشم و  یمامت 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.......بیرج .......بیرج رازه   رازه هژورپ   هژورپ ینامیس   ینامیس لودج   لودج ناونع : : ناونع 5656

راک راک رازبا   رازبا وو   ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول وو   اهاه   عطاقت   عطاقت ردرد   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیاق یرادرهش   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا لمع  کالمو  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) یرادرهش و ...  زاین  دروم  ینادلگ  حرط  رتم  یتناس  ینتب 35*50  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا مالعتسا  یهگا 

1101092349000109 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نیاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نادهاز قرش  نارتسگ  انب  ینامتخاس 2791  ینارمع  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   50x35 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ءاضما  رهم  زا  سپ  دیق و  مالعتسا  یهگا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  ار  تسویپ  یهگآ  اقیقد  دیاب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد دهاوخن  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  یرادرهش  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن  لیوحت  هناخریبد  هب  ای  دنیامن  یراذگراب 

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ،  راولب  شبن  رهش ،  نامیس  راولب  نیاق ،  یبونج ،  ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9761773648

32566201-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566064-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا لمع   لمع کالمو   کالمو دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) وو ...  ...  یرادرهش   یرادرهش زاین   زاین دروم   دروم ینادلگ   ینادلگ حرط   حرط رتم   رتم یتناس   یتناس   5050 ** 3535 ینتب   ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسا تسا مالعتسا   مالعتسا یهگا   یهگا

5858
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  یقرب (  رالوس و  هناخ  ود  نزکمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000706 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412000502   75x35 cm داعبا هناخ  ود  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   - هباشم دک  ناریا   ) یکیفارت مئالع  ولبات  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000708 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراف جیلخ  هلول  درون  تعنص  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 لوط  10x20 mm زیاس یدالوف  لیفورپ  الاک :  مان 

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

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب وو   رالوس   رالوس هناخ   هناخ ودود   نزکمشچ   نزکمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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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 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک و6 تازیهجت  یرتاب و  هارمه  هب  یدیشروخ  هناخ  هس  گنر  درز  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  ددعکی  - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لسوتفددع

1101091971000092 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  هدنزاس  عجرم   NS-3 لدم یدیشروخ  طایتحا  دربراک  ددع  پمال 258  دادعت   LED پمال عون  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

قبط لسوتفددع  لماک و6  تازیهجت  یرتاب و  هارمه  هب  یدیشروخ  هناخ  هس  گنر  درز  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  ددعکی  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مرف  حرش  طیارش و 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  یاه  عمتجم  یامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000153 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسوتفددع لسوتفددع   66 وو لماک   لماک تازیهجت   تازیهجت وو   یرتاب   یرتاب هارمه   هارمه هبهب   یدیشروخ   یدیشروخ هناخ   هناخ هسهس   گنر   گنر درز   درز نزنز   کمشچ   کمشچ ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6161

یهار یهار نیب   نیب یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ یاه   یاه عمتجم   عمتجم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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

6337448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیبرس ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  مامت  تایلمع  یراذگاو  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030390000009 زاین :  هرامش 

هشیبرس یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

هشیبرس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9741654946 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  بنج  هشیبرس -  هشیبرس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32663803-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32663804-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیزوپماک یاهولبات  هیاپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000192 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشیبرس هشیبرس ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   هار   هار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن روما   روما مامت   مامت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6363

تیزوپماک تیزوپماک یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ 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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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 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

6336880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعاس هبنش  هس  1401/12/9 یمازلا دیدزاب  / دامرف هعجارم  یتسویپ  کرادم  لیاف  هب  / دوو یلپ   wpc برد بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تباقر  زا  فذح  هلزنم  هب  روضح  مدع  1030

1101001493000619 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

/2 لانیمرت تیریدم  ینارفغ  یاقا  09195112527 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  دیدزاب  دامنن  یراذگ  تمیق  دیدزاب  رد  روضح  نودب  افطل 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدع مدع 10301030 تعاس   تعاس هبنش   هبنش هسهس   140 1/12 /9140 1/12 /9 یمازلا یمازلا دیدزاب   دیدزاب // دامرف دامرف هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم لیاف   لیاف هبهب   // دوو دوو یلپ   یلپ   wpcwpc برد برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تباقر   تباقر زازا   فذح   فذح هلزنم   هلزنم هبهب   روضح   روضح

6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قفاب یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 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

6337625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  مرف  رد  هدش  دیق  طیارش  اب  قباطم  دنمشوه  لاتیجید  یتشگنا  رثا  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا روشک  تخاس 

1101090644000010 زاین :  هرامش 
قفاب کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

نامرآ هدنزاس  عجرم  سراپ  تعنص  قاری  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ALOCK یتراجت مان  + P60 لدم نیالنآ  کیتاموتا  الماک  یتشگنا  رثا  دنمشوه  لفق  الاک :  مان 
سراپ تعنص  قاری 

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

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  مرف  رد  هدش  دیق  طیارش  اب  قباطم  دنمشوه  لاتیجید  یتشگنا  رثا  لفق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا روشک  تخاس 

8971658131 یتسپ :  دک   ، modiriatdarman@yahoo.com قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32445000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32449091-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه لاتیجید   لاتیجید یتشگنا   یتشگنا رثا   رثا لفق   لفق ناونع : : ناونع 6666

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

6337650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   ) ناتسراهب نادیم  یراجت  نامتخاس  تهج  یقرب  هرکرک  برد  دیرخ  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050026000234 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش یارس  نیدار  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   4000x4500 mm داعبا  MASTER لدم دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار هگرب  سپس  دنک  تبث  دروم  ره  یولج  رد  ار  دوخ  رظن  دم  یاه  تمیق  هدومن ، تنیریپ  ار  تسویپ  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  یضاقتم  نمض  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تبث  هناماس  رد  ییاهن  تمیق  نایاپ  رد  دیامن  یراذگراب  نکسا و 

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220143-081 :: 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  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  الاب  یچ  هعلق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قباطم  ایلع  یچ  هعلق  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاعالطا  و 

1101095609000003 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  الاب  یچ  هعلق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرهش نایلاز  شخب  رد  ایلع  یچ  هعلق  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هیدات  اب.تسویپ  تاعالطا  لیاف و  قباطم  یزکرم  ناتسا  دنزاش 

3866178976 یتسپ :  دک  نایلاز ،  یرادشخب  نایلاز -  شخب   - دنزاش ناتسرهش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

58292418-086  ، 38643842-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38643700-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورگنل 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 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

6337407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هب  مالقا  لیوحت  زا  سپ  هام  طاسقا 2 طیارشاب  یتسپ  ایاف  هبدراهددع  2 وددع هتسباردم 12 نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005097000082 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09117213545 یرادرهش هب  مالقا  لیوحت  زا  سپ  هام  طاسقا 2 طیارشاب  یتسپ  ایاف  هبدراهددع  2 وددع هتسباردم 12 نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور یرایهد   یرایهد تازیهجت   تازیهجت وو   نامتخاس   نامتخاس یتراظن   یتراظن لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

یرادرهش یرادرهش هبهب   مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   هام   هام 22 طاسقا   طاسقا طیارشاب   طیارشاب یتسپ   یتسپ ایاف   ایاف هبدراهددع   هبدراهددع 22 وددع وددع 1212 هتسباردم   هتسباردم نیبرود   نیبرود 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 103 ھحفص 52 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا داتدروم  یرگید  هباشم  دک  رهو  تسالاک  عون  تهجالاک  دک  - یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094277000056 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یدنوامد  یقت  یلع  دمحم  هدنزاس  عجرم  دراگیداب  یتراجت  مان   DPR-AH2-IR-307-WDR لدم  AHD ماد هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدنوامد یقت  یلع  دمحم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم   DIESPI یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   NVR-9216/H2-H.265 لدم  NVR H.265 تمرف اب  دراه  هلاناک 2  شخپ 16  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ژاپ رگن  ایوپ  متسیس  نابدید  هدننک 

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

تعنص و رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNV هدنزاس عجرم   UNV یتراجت مان   NVR32 sr3 لدم هلاناک  هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هکبش

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنرب  تکرش  یدهعرب  لمح  هیارک  - یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618634683 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234763-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرایهد6337361 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و 
اتسور

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسا تسا داتدروم   داتدروم یرگید   یرگید هباشم   هباشم دکدک   رهو   رهو تسالاک   تسالاک عون   عون تهجالاک   تهجالاک دکدک   -- یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 103 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرگید6337452 هباشم  دک  رهو  تسالاک  عون  تهجالاک  دک  - یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود 
تسا داتدروم 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ءافطا6336793 نوز  مالعا و 1  نوز  اب 3  تلو  قیرح 220  یافطا  مالعا و  صوصخم  هحفص 19)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرزیل6337464 هحفص 24)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کسیددراه6337613 - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sensyssensys رگپاچ   رگپاچ هنایار -  -  هنایار رورس   رورس 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 103 ھحفص 54 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دشاب یم  رظندم  هدش  هئارا  یتسویپ  کرادم  هب  هجوتاب  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030699000012 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ROG GL502VS لدم  in 14 هارمه هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
رادافو دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

یناب هاش  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   LINKSYS یتراجت مان   WAP4410N لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نیورش تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   KVR800D2N6/4G لدم  GB 4 تیفرظ  DDR2 مر الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   GB 512 تیفرظ لدم 004   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF3010 لدم  sensys رگپاچ الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رظندم  هدش  هئارا  یتسویپ  کرادم  هب  هجوتاب  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5165639861 یتسپ :  دک  یروانف ،  ملع و  کراپ  تشگلگ  شبن  یدازآ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34265000-041  ، 33352261-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362282-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

6337221sensys رگپاچ هنایار -  هحفص 54)رورس  سسکا  ( سسکا

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

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

زا 103 ھحفص 55 
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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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن  لمح و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یساش وردوخ  هاگتسد  یفرصم و 15 تخوس  هدننار و  اب  الاب  هب  لدم 98  زوس  هناگود  احیجرت  دنمس  / سراپ وژپ  وردوخ  هاگتسد  نیمات 10 لماش  رصتخم  حرش  - 

یاه هژورپ  رد  هدافتسا  تهج  روشک  ناتسا و  حطس  رد  یرهش  نورب  نورد و  ددرت  یفرصم و  تخوس  هدننار و  اب  الاب  هب  لدم 98  ایجرت  لیسنارفید  تفج  دنلب 
یناسرزاگ 

هاگتسد 10 دنمس  / سراپ وژپ  وردوخ 
هاگتسد 15  / لیسنارفید تفج  دنلب  یساش  وردوخ 

لقن  لمح و  تامدخ  هنیمز  رد  یعامتجا  هافر  راک و   ، نواعت هرادا  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک  هتشر  اب  بسانتم  راک  عاجرا  یلاخ  یراک  تیفرظ  نتشاد 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ،  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  داهج  نادیم  جدننس -  رد  عقاو  ناتسدرک  ناتسا  زاگ  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

08731943149 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.ni.ge-kd.ir

:: 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

لقن6337352 لمح و  هحفص 11)تامدخ  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لقن لقن وو   لمح   لمح تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7272
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نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 2001091335000095و1401-37 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 19  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336636 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 10   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

88969737 و 85193768 مان :  تبث  رتفد   - 0211456 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-www.nigc-qazvin.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه هلپ   هلپ هار   هار تهج   تهج دود   دود وو   قیرحدض   قیرحدض یاه   یاه هدرپ   هدرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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نیوزق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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

6337075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  حرش  هب  ) تیال ده  غارچ  - یتسد هرا  - یریجنز هرا  - ناجنز ساد  - یتشپ هلوک  - قیرح ءافطا  سابل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003261000112 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عافد عیانص  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  دالیم  عیانص  هدنزاس  عجرم  سکمون  سنج  گرزب  زیاس  قیرح  دض  راک  سابل  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

سیمیترآ تراجت  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-289 لدم یگناخ  لمح  لباق  ژراش و  لباق  یرارطضا  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زربلا لاتراک  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یزرواشک  دربراک  زیاس 40  یدالوف  ساد  هغیت  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

گیرردنب یدمحا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ZENOAH یتراجت مان   PSJ2310 لدم یتسد  هرا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  سرا  یتراجت  مان   DATAMAX لدم یتنزرب  سنج  یئارحص  یتشپ  هلوک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت ییالط  نیورآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SILVER یتراجت مان   GT7074 لدم  19x26x85 cm زیاس یقرب  یریجنز  هرا  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3419915136 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  دازآ  هاگشناد  بنج  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373045-028  ، 33343045-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342598-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیال تیال دهده   غارچ   غارچ -- یتسد یتسد هرا   هرا -- یریجنز یریجنز هرا   هرا -- ناجنز ناجنز ساد   ساد -- یتشپ یتشپ هلوک   هلوک -- قیرح قیرح ءافطا   ءافطا سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

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

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

6337405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود یناگرزاب  تکرش  هرامش 1و2  یاهنامتخاس  یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  ششوپ  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  حرشب  ناریا 

1101001016000071 زاین :  هرامش 
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.دشابیم یممازلا  یناشن  شتآ  نامزاس  زا  زوجم  ندوب  اراد  هژورپ و  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی هبعش 3  یعامتجا  نیمات   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 2210*1180 رد  قیرحدض  یموینیمولآ  مامت  هرادج  ود  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091777000008 زاین :  هرامش 

دزی هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رود نیذآ   | قیرح دض  برد  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامت هارمه  هب  داعبا 2210*1180  رد  قیرحدض ،  هشیش ،  نودب  یموینیمولآ ،  مامت  ءافطا ، ) زاگ  جورخ  زا  یریگولج   ) ذفنم نودب  هرادج ،  ود  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم الاک  ناریا  نمضرد  لحم ،  رد  بصن  اب  دزی  رهش  رد  لیوحت  مزال ،  تاقلعتم 

8917785833 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  راولب  یادتبا  فیرش  دیهش  نابایخ  یروهمج  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35283612-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35283611-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهنامتخاس اهنامتخاس یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ ردرد   عقاو   عقاو یاه   یاه نوتس   نوتس قیرح   قیرح هبهب   مواقم   مواقم ششوپ   ششوپ ناونع : : ناونع 7575

11801 180 ** 22 1022 10 داعبا   داعبا ردرد   قیرحدض   قیرحدض یموینیمولآ   یموینیمولآ مامت   مامت هرادج   هرادج ودود   برد   برد ناونع : : ناونع 7676
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6336633 قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  مزاول  تازیهجت و  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

داتس6336636 نامتخاس  یاه  هلپ  هار  تهج  دود  قیرحدض و  یاه  هدرپ  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

ءافطا6336793 نوز  مالعا و 1  نوز  اب 3  تلو  قیرح 220  یافطا  مالعا و  صوصخم  هحفص 19)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تیال6337075 ده  غارچ  - یتسد هرا  - یریجنز هرا  - ناجنز ساد  - یتشپ هلوک  - قیرح ءافطا  سابل  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

اهنامتخاس6337405 یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  هحفص 8)ششوپ  قیرح  ( قیرح

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

یرزیل6337464 هحفص 24)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

داعبا 2210*63375761180 رد  قیرحدض  یموینیمولآ  مامت  هرادج  ود  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

کسیددراه6337613 - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هاگشاب6336810 یریگتخوس  داتس   ، کینورتکلا تظافح  متسیس  هحفص 11)تشادهگن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاک6337293 رابنا  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  هحفص 11)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرزیل6337464 هحفص 24)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مود 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 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

6336867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ تسویپ  قبط  تسیاب  یم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  دوش  تقد  تسویپ / لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هئارا  یلام  ینف و 

1101097224000408 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زادرپ سید  ون  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   NIKON هدنزاس عجرم   NIKON یتراجت مان   D7500-18-140 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  قبط  تسیاب  یم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  دوش  تقد  تسویپ / لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  یساکع و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ قبط   قبط تسیاب   تسیاب یمیم   وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش   دوش تقد   تقد تسویپ / / تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هئارا   هئارا یلام   یلام وو  

7777
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6336889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  رایس  رژراش  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003929 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکوف نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIFILM یتراجت مان  لدم 2500   A 1/5 نایرج تدش   V 9 ژاتلو نیبرود  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم رایس   رایس رژراش   رژراش یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 7878
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نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تازیهجت  هارمه  هب  یساکع  نیبرود  لماک  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000190 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

دودرم هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  فیدر  ره  یارب  ینف  تاصخشم  لماک  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش  دهاوخ 

 ( دشاب همیمض  تاصخشم  اب  قباطم  تسیابیم  اهالاک  دشابیم و  هباشم  الاک  دک  ) 

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

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

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یم6336867 هدوب و  هباشم  دک  ناریا  دوش  تقد  تسویپ / لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  یساکع و  نیبرود 
.دوش هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  قبط  تسیاب 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6336889 لیاف  اب  قباطم  رایس  رژراش  هحفص 11)یرطاب  نیبرود  ( نیبرود

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

همیمض6336985 تازیهجت  هارمه  هب  یساکع  نیبرود  لماک  هحفص 11)تیک  نیبرود  ( نیبرود

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

یرایهد6337361 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و 
اتسور

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیوحت6337407 زا  سپ  هام  طاسقا 2 طیارشاب  یتسپ  ایاف  هبدراهددع  2 وددع هتسباردم 12 نیبرود 
یرادرهش هب  مالقا 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرگید6337452 هباشم  دک  رهو  تسالاک  عون  تهجالاک  دک  - یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود 
تسا داتدروم 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

همیمض همیمض تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود لماک   لماک تیک   تیک ناونع : : ناونع 7979
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6337643 رادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره ناتسا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهش یردنب  عمتجم  رد  عقاو  ییاجر  دیهش  تنواعم  هب  ناگزمره  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  یناگیاب  یاه  تینوی  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاجر

1101003577000031 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.تسا هدیدرگ  یراذگراب  تساوخرد  یتسویپ  کرادم  شخب  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ میرک  یاقآ  گنهامه 07631171321  تهج  سامت  هرامش 

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  ناگدازآ -  هار  هس  زا  دعب  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919716839

33345090-076  ، 31170000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333712-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا یناگیاب   یناگیاب یاه   یاه تینوی   تینوی ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانرتسکا ویارد  پیت  زاس  هریخذ 

جیرتراک ددع  هارمه 5   HPE Store Ever External Tape Drive 30750 پیت هاگتسد  کی 
1101004502000051 زاین :  هرامش 
مق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC AX4-5DAE لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ تبث  یتساوخرد  دراوم  غلبم  لک  عمج  هناماس  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

3718146645 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  بنج  نارهت ) میدق  هداج   ) مرکادخ دیهش  رادرس  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36641601-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36641604-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لک6337050 هرادا  یناگیاب  یاه  تینوی  هحفص 64)ییاجباج  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6337655HPE Store Ever External 30750 پیت هاگتسد  کی  لانرتسکا  ویارد  پیت  زاس  هریخذ 
جیرتراک ددع  هارمه 5   Tape Drive

هحفص 64) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جیرتراک جیرتراک ددع   ددع   55 هارمه   هارمه   HPE Store Ever External Tape DriveHPE Store Ever External Tape Drive   3075030750 پیت   پیت هاگتسد   هاگتسد کیکی   لانرتسکا   لانرتسکا ویارد   ویارد پیت   پیت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6336842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*( تسویپ تاصخشم  اب   ) HP 380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000489 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمثیم یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

 09151501595 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دهشم هاگدورف  رابنا  لیوحت 
تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

*(*( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب    )  ) HP 380 G10HP 380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ 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 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003026000060 زاین :  هرامش 

روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  رد  هدش  هراشا  تاصخشم  اب  رورس  رظن  دروم  یالاک 

1416935684 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ یلامش - رفظم  ناردارب  دیهش  نابایخ  رصعیلو - هارراهچ  بالقنا - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970455-021  ، 66971633-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66971490-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یقرش 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

6336849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راس هریخذ  QNAP یتسویپ دانسا  ینف و  تاصخشم  قبط  حرش  دادعت و  ( QNAP تهج ( :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001144000211 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یردیح سگرن  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   QNAP-4016U SP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا - زور  تخادرپ 30 دوشیم -  هداد  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  هک  یتروص  رد  تسا - -  هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه  تسا -  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لاسرا  روتکاف  شیپ 

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید رورس   رورس ناونع : : ناونع 8383

راس راس هریخذ   هریخذ QNAPQNAP  یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط حرش   حرش وو   دادعت   دادعت ( ( QNAPQNAP ناونع : : ( ( ناونع 8484

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ زاین  دروم  رورس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  تکرش  یوس  زا  ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  هارمه  هب 

( تمیق تارغت  باستحا  یروف و  لیوحت  الاک و  دوجو  تروصرد  )
1201005373000074 زاین :  هرامش 

روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 
: رورس ینف  تاصخشم  - 

Processor: 2 * Intel Xeon-Platinum 8380 2.3GHz 40-core 270W PN:P36941-B21
Memory: 16 * HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit PN: P06033-B21

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

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

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رت  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938084-021  ، 88937579-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت وو   الاک   الاک دوجو   دوجو تروصرد   تروصرد  ) ) هدننک هدننک نیمات   نیمات تکرش   تکرش یوس   یوس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ هارمه   هارمه هبهب   لیذ   لیذ زاین   زاین دروم   دروم رورس   رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
(( تمیق تمیق تارغت   تارغت باستحا   باستحا وو   یروف   یروف

8585
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: 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 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

6337049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک.دوش یراذگرابوءاضمارهمو  هعلاطمدروم  تسویپ  هباهب  مالعتسارد  ینف  تاصخشمو  طیارش  ( یژولویدار  pacs رورس  : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابالاکدک ناریا  هباشم  رظندروم 

1101093025000049 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دیشلد هدننک  هضرع  عجرم   ICRCO یتراجت مان   CLARiTY PACS لدم یژولویدار   pacs رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رهم هعلاطم و  دروم  تسویپ  هب  اهب  مالعتسا  رد  ینف  تاصخشم  طیارش و  یژولویدار )  pacs رورس  ) یرادرب ریوصت  هاگتسد  لاصتا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعاجش 09019146501 یاقآ  سامت  هرامش   . دشاب الاک  دک  ناریا  هباشم  رظن  دروم  یالاک  .دوش  یراذگراب  ءاضما و 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یژولویدار یژولویدار   pacspacs رورس   رورس )) ناونع : : ناونع 8686
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) HPE SN1600Q تراک مر GB 32 و   - HPE دراه  - intel xoen gold6230 رورس وی  یپ  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000488 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 5700 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمثیم یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

 09151501595 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دهشم هاگدورف  رابنا  لیوحت 
تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE SN1600QHPE SN1600Q تراک   تراک وو     GBGB  3232 مرمر    -  - HPEHPE  دراه دراه  -  - inte l xoen gold6230intel xoen gold6230 رورس   رورس ویوی   یپیپ   یسیس   ناونع : : ناونع 8787
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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 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

6337163 :: 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 

1101003009000224 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   D4 1.6tb SAS Fast Vp 25×2.5 SSD لدم  TB 1/6 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ یزادرپ  هداد  طابترا  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/11 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

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

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

2001093985001279 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DL380 رورس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نامتخاس ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  - زاوها  ، 6164644951 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-34148580 سامت 34148569 –  هرامش  تاصقانم - نویسیمک  هناخریبد  قاتا 107 -  – B تراپ لوا - هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم وو   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش اباب     EMC 400GBEMC 400GB رورس   رورس   SSDSSD  هظفاح هظفاح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

DL380DL380 رورس   رورس ناونع : : ناونع 8989
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سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداتس نامتخاس  یا  هنایار  هکبش  تهج   G10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000085 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL180 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسکا ییوراد  شخپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

تاعالطا  :: عبنم میلستعبنم نامز   - 1401/12/27: اههاگتسد لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش 1401/12/20 یرادا  تقو  نایاپ  ات  : دانسا

6337644 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(DELL/EMC UNITY 480XT  ) جیروتسا هاگتسد  ( 1  ) کی رورس HP-GEN10 و  هاگتسد  ( 2  ) ود دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر درایلیم  یبیرقت 30  دروآرب 

رب تکرش  هدنیامن  هب  تاعطق  تازیهجت و  تمالس  تست  اههاگتسد و  لیوحت  .دنتسه  ناریا  کیتامروفنا  یاروش  وضع  هک  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  لایر -  درایلیم  کی  نیمضت  غلبم  .تسا  هدنشورف  هدهع 

کالپ 24  رهشوب ، نابایخ  یتعیرش ، رتکد  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد  بصن  لحم   :: سردآ سردآ
ریسکا ییوراد  شخپ  تکرش  تسارح  هناخریبد  هدش  لیمکت  دانسا  میلست  لحم 

02177687498 :: نفلت :: http://exirpd.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6336633 قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  مزاول  تازیهجت و  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یداتس یداتس نامتخاس   نامتخاس یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش تهج   تهج   G10G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

(( DELL/EMC UNITY 480XTDELL/EMC UNITY 480XT  ) ) جیروتسا جیروتسا هاگتسد   هاگتسد ( ( 11  ) ) کیکی وو     HP-GEN10HP-GEN10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ( ( 22  ) ) ودود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6336659 جیروتسا و  یزکرم  رورس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 8)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6336842*( تسویپ تاصخشم  اب   ) HP 380 G10 هحفص 65)رورس رورس  ( رورس

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

اتید6336848 هحفص 65)رورس  رورس  ( رورس

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

راس6336849 هریخذ  QNAP یتسویپ دانسا  ینف و  تاصخشم  قبط  حرش  دادعت و  ( QNAP هحفص 65) ( رورس  ( رورس

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

نیمات6336963 تکرش  یوس  زا  ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  هارمه  هب  لیذ  زاین  دروم  رورس  تاعطق 
( تمیق تارغت  باستحا  یروف و  لیوحت  الاک و  دوجو  تروصرد   ) هدننک

هحفص 65) رورس  ( رورس

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

6337049( یژولویدار  pacs رورس هحفص 65)( رورس  ( رورس

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

رورس6337104 قاتا  هحفص 27)یزاسدرادناتسا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6337146HPE تراک مر GB 32 و   - HPE دراه  - intel xoen gold6230 رورس وی  یپ  یس 
SN1600Q

هحفص 65) رورس  ( رورس

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

ناریا6337163 هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب   EMC 400GB رورس  SSD هظفاح دیرخ 
تسا هباشم  یضرف و  دک 

هحفص 65) رورس  ( رورس

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

روتینامو6337183 سیک و  ،12TB شفنب دراه  ( - POE) هکبش چیئوس  هحفص 27)رورس -  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6337221sensys رگپاچ هنایار -  هحفص 54)رورس  سسکا  ( سسکا

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

6337322DL380 هحفص 65)رورس رورس  ( رورس

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

لیوحت6337407 زا  سپ  هام  طاسقا 2 طیارشاب  یتسپ  ایاف  هبدراهددع  2 وددع هتسباردم 12 نیبرود 
یرادرهش هب  مالقا 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یداتس6337417 نامتخاس  یا  هنایار  هکبش  تهج   G10 رورس هاگتسد  کی  هحفص 65)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6337617raid تراک نابیتشپ   cache یرتاب هنایار -  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه 
controller

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6337644DELL/EMC  ) جیروتسا هاگتسد  ( 1  ) کی رورس HP-GEN10 و  هاگتسد  ( 2  ) ود دیرخ 
(UNITY 480XT

هحفص 65) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006213 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  ادزم  یتراجت  مان  ادزم 2000  تناو  روتوم  نغور  یگنشف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هاوگ هدننک  هضرع  عجرم   ACTROS زنب نویماک  روتوم  یراک  نغور  متسیس  دربراک  هعطق  یگنشف  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نالیگ نوتیز  هار  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HARRINGTON یتراجت مان  ابص  دیارپ  روتایدار  بآ  هعطق  یگنشف  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک  وردوخ  سلطا  هدننک  هضرع  عجرم   KIA MOTORS هدنزاس عجرم   Cerato-LD لدم ایک  رلوک  هظفحم  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ینوراک لالج  هدننک  هضرع  عجرم   DEKO هدنزاس عجرم  ابص  دیارپ  نامرف  هبعج  هعطق  شوب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

اناداپسا نیشام  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   PARCO GROUPS یتراجت مان  لدم 956   SDLG ردول روتوم  دربراک  دود  پاپوس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نایتعنص همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   FSS MAY یتراجت مان  لارام  ایناکسا  سوبوتا  ولج  عافترا  میظنت  دربراک  لماک  پاپوس  الاک :  مان 

تس 18 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیارپ دیارپ نامرف   نامرف هبعج   هبعج هعطق   هعطق شوب   شوب تنویماک - - تنویماک رامش   رامش رتمولیک   رتمولیک روسنس   روسنس یزلف   یزلف هحفص   هحفص  - - ادزم ادزم تناو   تناو روتوم   روتوم نغور   نغور یگنشف   یگنشف ناونع : : ناونع 9292

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

9393
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6336834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006228 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 50 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

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

کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جدننس یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه هیلک  یزادنا  هارو  بصن  اب  لیابومو  نفلت  هب  لاصتا  تبوطر  امد  یقاصلا  لیاف  اب  هروسنس )  راهچ  ) رگالاتیدددع تفه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس یاراد  یاهتکرش  هدنشورف  هدهعرباه 

1101090700000040 زاین :  هرامش 
جدننس یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

زاناکرهم هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TESTO هدنزاس عجرم   TESTO175T یتراجت مان   175T لدم رگال  اتید  طیحم  یامد  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
تعنص

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمشوه متسیس  تبوطر  امد  - یریگ هزادنا  ییوگخساپ  تیلباق  یاراد   - تاصخشم تسویپ  لیاف  تسویپ  هب  هروسنس )  راهچ  ) رگالاتیدددع تفه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IMED هناماس یاراد  یاهتکرش  هدنشورف  هدهعرباه  هنیزه  هیلک  یزادنا  هارو  بصن  اب  لیابومو  نفلت  طخ  هب  میقتسم  لاصتا  تیلباقو 

6617615981 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ  تیاده -  نابایخ  فیرعت -  دیهش  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249016-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249016-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6336915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه هنیزه هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن اباب   لیابومو   لیابومو نفلت   نفلت هبهب   لاصتا   لاصتا تبوطر   تبوطر امد   امد یقاصلا   یقاصلا لیاف   لیاف اباب   هروسنس )  )  هروسنس راهچ   راهچ )) رگالاتیدددع رگالاتیدددع تفه   تفه ناونع : : ناونع
هناماس هناماس یاراد   یاراد یاهتکرش   یاهتکرش هدنشورف   هدنشورف هدهعرباه   هدهعرباه

9494

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

9595
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006231 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 

هکشب 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  ینف و  تاصخشم  لودج  قبط  اواگوکوی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001522 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   RAGN لدم لاتیجید  نایرج  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   . ENOTEC تکرش تخاس   OXYGEN TRANSMITTER تاعطق دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000640 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
راگن رهم  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENOTEC هدنزاس عجرم   OXITEC لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نایرج   نایرج روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9696

بآبآ لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9797
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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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006225 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6337390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ونر ونر نویماک   نویماک خرچ   خرچ یپوت   یپوت هعطق   هعطق هرهم   هرهم ادزم -  -  ادزم تناو   تناو خرچ   خرچ هعطق   هعطق خرچ   خرچ گنیر   گنیر ناونع : : ناونع 9898

تنیموک تنیموک زوه   زوه ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985010347 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 9 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  زیبماک 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 

ناتسزوخ ساملا  ناژور 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 18 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6337596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ سانشراک  اب  سامت  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  امتح  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09163334355 هرامشب  هداز  ایرد 

1101095143000598 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  اتیمرآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESTO هدنزاس عجرم   174T لدم روسنس  اب  هارمه  رگالاتید  عون  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

اب هدوزفا  شزرا  تایلام و  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  یکشزپ  ریغ  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09163334355 هداز  ایرد  یاقآ  سانشراک  اب  سامت  دشابیم  یراک  زور  ینف و 30  سانشراک  هدات  زا  دعب  باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگ 

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

53525825-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس روسنس اباب   هارمه   هارمه رگالاتید   رگالاتید عون   عون تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100

ینز ینز تعاس   تعاس هاگتسد   هاگتسد هگرب   هگرب ایای   تراک   تراک دیالسا -  -  دیالسا ملیف   ملیف ینز -  -  ینز تعاس   تعاس نیشام   نیشام نوبیر   نوبیر رگسح -  -  رگسح رگپاچ -  -  رگپاچ نوبیر   نوبیر ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(/ ددرگ تیور  اضاقت  حرش  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006219 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگپاچ نوبیر  الاک :  مان 

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

تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
Lathem|7-2CN  | یرادا یتراک  ینز  تعاس  نیشام  نوبیر  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دیالسا ملیف  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ینز تعاس  هاگتسد  هگرب  ای  تراک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  / دشاب یم  هزور  خرن 60  رابتعا  ددرگ /) تیور  اضاقت  حرش  امتح   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد 

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

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعطق6336811 شوب  تنویماک - رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص   - ادزم تناو  روتوم  نغور  یگنشف 
دیارپ نامرف  هبعج 

هحفص 74) روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا6336834 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 74) روسنس  ( روسنس

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

اب6336892 لیابومو  نفلت  هب  لاصتا  تبوطر  امد  یقاصلا  لیاف  اب  هروسنس )  راهچ  ) رگالاتیدددع تفه 
هناماس یاراد  یاهتکرش  هدنشورف  هدهعرباه  هنیزه  هیلک  یزادنا  هارو  بصن 

هحفص 74) روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا6336915 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 74) روسنس  ( روسنس

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

لاتیجید6337034 نایرج  هحفص 74)روسنس  روسنس  ( روسنس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ6337133 لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هحفص 74)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ونر6337138 نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  ادزم -  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  هحفص 74)گنیر  روسنس  ( روسنس

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

تنیموک6337390 هحفص 74)زوه  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6337596 اب  هارمه  رگالاتید  عون  تبث  هحفص 74)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

کسیددراه6337613 - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسد6337634 هگرب  ای  تراک  دیالسا -  ملیف  ینز -  تعاس  نیشام  نوبیر  رگسح -  رگپاچ -  نوبیر 
ینز تعاس 

هحفص 74) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6337035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویتوموکول ویتوموکول لزید   لزید روتوم   روتوم ردنلیس   ردنلیس هعطق   هعطق رنیال   رنیال ردول -  -  ردول روتوم   روتوم نغور   نغور رتلیف   رتلیف هعطق   هعطق گنیکپ   گنیکپ کینیفاراپ -  -  کینیفاراپ هیاپ   هیاپ اباب   کیتسال   کیتسال دنیآرف   دنیآرف نغور   نغور ناونع : : ناونع
رتلیف رتلیف روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم لیئوزاگ   لیئوزاگ رتلیف   رتلیف روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم دلوفینام   دلوفینام یذغاک   یذغاک تکسگ   تکسگ لزید -  -  لزید ناسین   ناسین اوه   اوه رتلیف   رتلیف میظنت - - میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ - - GMGM

وولو وولو نویماک   نویماک نغور   نغور

102102
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دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132373 اب  قباطم  mwm تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010396 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ربار 22  ناهاپس  یتراجت  مان   Lit 208 یزلف هکشب  هسانش 1880  دک  دیرگ  دقاف  تیفیک  حطس  دقاف  کینیفاراپ  هیاپ  اب  کیتسال  دنیآرف  نغور  الاک :  مان 

ناهاپس تفن  هدننک 
هکشب 50 دادعت : 

1402/06/31 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA600-3 ردول روتوم  نغور  رتلیف  هعطق  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

تعنص ناروآ  دار  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ناروآ  دار  هدنزاس  عجرم   645E3 لدم  GM ویتوموکول لزید  روتوم  ردنلیس  هعطق  رنیال  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/06/31 زاین :  خیرات 
سراپ روتیساپاک  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   bar 0/5 راشف  Viton membrane لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1402/06/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ 3516  روتوم  دلوفینام  یذغاک  تکسگ  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم 
ددع 10 دادعت : 

1402/06/31 زاین :  خیرات 
FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 

یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   INC
ددع 100 دادعت : 

1402/06/31 زاین :  خیرات 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  جاک  رتلیف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  جاک  یتراجت  مان   N10 وولو نویماک  نغور  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132373 اب  قباطم  mwm تاعطق  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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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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 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشابیم  تسویپ  حرش  کالم  تسا و  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000749 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3500  لاتیجید  شاعترا  چیئوس  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA یتراجت مان  شاعترا  رتیمسنارت   3300XL 8MM بارپ الاک :  مان 

قرش نونف  یتعنص  تراجت  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان   XL 3300 لدم ییاقلا  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاقلا ییاقلا یتیمیسگارپ   یتیمیسگارپ چیئوس   چیئوس -- شاعترا شاعترا رتیمسنارت   رتیمسنارت   33003300 XL 8MMXL 8MM  بارپ بارپ -- لاتیجید لاتیجید شاعترا   شاعترا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 103103
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  ( 35A-AC-600V/27*60mm) یا هناوتسا  زویف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2   7.5kv نز هقرج  سنارت  -

ددع دادعت 4   E400-00-BM لدم ERSCE چیئوسورکیم -
1101001469001519 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ نالدرا  وزرآ  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSFORMER یتراجت مان   ct لدم لعشم  نز  هقرج  لماک  سنارت  الاک :  مان 

تس 16 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 10  ( 35A-AC-600V/27*60mm) یا هناوتسا  زویف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 2   7.5kv نز هقرج  سنارت  -

ددع دادعت 4   E400-00-BM لدم ERSCE چیئوسورکیم -
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - هام هیوست 2  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - تساوخرد قبط  - یروف لیوحت 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رتسچنیو6336646 لباک  رتویپماک و  هکبش  اتید  هحفص 27)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6336911WS-C3750X-24T-E چیئوس تمیق  هحفص 27)مالعتسا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هعطق6337035 رنیال  ردول -  روتوم  نغور  رتلیف  هعطق  گنیکپ  کینیفاراپ -  هیاپ  اب  کیتسال  دنیآرف  نغور 
 - لزید ناسین  اوه  رتلیف  میظنت - لباق  چیئوس  رشرپ  - GM ویتوموکول لزید  روتوم  ردنلیس 

نویماک نغور  رتلیف  روتارنژ -  روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  روتارنژ -  روتوم  دلوفینام  یذغاک  تکسگ 
وولو

هحفص 84) چیئوس  ( چیئوس

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

لباک6337179 - هکبش هحفص 27)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

ERSCEERSCE  چیئوسورکیم چیئوسورکیم -- نزنز   هقرج   هقرج سنارت   سنارت -- یایا   هناوتسا   هناوتسا زویف   زویف ناونع : : ناونع 104104

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

روتینامو6337183 سیک و  ،12TB شفنب دراه  ( - POE) هکبش چیئوس  هحفص 27)رورس -  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت6337472 دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح 
دیامن مادقا  یتسویپ  مرف  فبط  هکبش ) چوس  ) هنایار

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم6337480 چیئوس KVM و  هاگتسد  کی  هکبش ، چیئوس  هاگتسد  ود  هحفص 27)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6337567 - نوتسا یک  سکاب و  دروک -  چپ  تروپ -  چیئوس 24  یطابترا -  هکبش  هحفص 27)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6337588V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یلصا  تاعطق  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتیمیسگارپ6337620 چیئوس  - شاعترا رتیمسنارت   3300XL 8MM بارپ - لاتیجید شاعترا  چیئوس 
ییاقلا

هحفص 84) چیئوس  ( چیئوس

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

6337628ERSCE چیئوسورکیم نز - هقرج  سنارت  یا - هناوتسا  هحفص 84)زویف  چیئوس  ( چیئوس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   TEMPERATURE SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000693 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: 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

لباک6337179 - هکبش هحفص 27)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6337230TEMPERATURE SWITCH(89 هحفص چوس  ( چوس

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

تازیهجت6337472 دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح 
دیامن مادقا  یتسویپ  مرف  فبط  هکبش ) چوس  ) هنایار

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

TEMPERATURE SWITCHTEMPERATURE SWITCH ناونع : : ناونع 105105

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 " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: 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 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

6336952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نیلازر  ) راتسرپ راضحا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  یتوص  طابترا  نودب 

1101090020000245 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیدناش وترپ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیدناش  وترپ  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   THB-C17 لدم تماص  یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  ناتسرامیب  ات  لاقتناو  لقن  یاه  هنیزه  هیلک  ---- یتوص طابترا  نودب  ( نیلازر  ) راتسرپ راضحا  متسیس  تساوخرد   --- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-- هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور  تخادرپ 20 ---- دشاب یم  هدنشورف 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: 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

تسویپ6336952 تاصخشم  قبط  یتوص  طابترا  نودب  نیلازر )  ) راتسرپ راضحا  هحفص 90)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتوص   یتوص طابترا   طابترا نودب   نودب نیلازر ) ) نیلازر  ) ) راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 103 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xafcn925nvkce?user=37505&ntc=6336952
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6336952?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6336668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bender لرتنک متسیس  مالقا  /0100554 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000826 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  4 دادعت : 
1402/01/14 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  ظیارش  افظل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6336847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر گنر کتکت   گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 107107

یقوقح یقوقح رتفد   رتفد زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقوقح رتفد  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000212 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

نیچ هدنزاس  روشک  ادرف  یروآ  نف  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   LEGION 5 I7 16G 1TB 512GB 4G لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 

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

دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dn 402 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
مج ناگنازرف  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SHARP یتراجت مان   AR-6020NV لدم یرادا  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646298-021  ، 88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 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

6336945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  هدش  همیمض  یاه  هگرب  قباطم  روتکاف  شیپ  تسویپ  .روتینام  تسویپ و  تاصخشم  اب  رتویپماک  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000248 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  گرب  قباطم  انیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  ماجنا  روما  نیا  طسوت  اه  متسیس  گنیلبمسا  زا  لبق  یسرزاب 

.دوش یمن  یسررب  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 
.ددرگ دهعت  تسیاب  یم  اه  متسیس  یتناراگ 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیاده 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 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  هزور  تخادرپدشاب 7  ناتسرامیب  IT سانشراک دیئات  درو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093935000079 زاین :  هرامش 
نارهت تیاده  ناتسرامیب  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 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه اب  ناتسرامیب  تاموزلم  رابنا  رد  لیوحت  دشاب  ناتسرامیب  IT سانشراک دیئات  دروم  دشاب  رادروخرب  الاب  تیفیک  زا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  هزور  تخادرپ 7  تکرش و 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدورم 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 19 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091934000071 زاین :  هرامش 

تشدورم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371884184 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  کینیلک  یلپ  گنهرف  هب  هدیسرن  یدعس  تشدورم خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43221324-071  ، 43221325-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43220556-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ هزور   هزور تخادرپدشاب  77   تخادرپدشاب ناتسرامیب   ناتسرامیب ITIT سانشراک   سانشراک دیئات   دیئات درو   درو ناونع : : ناونع 1101 10

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسا .  .  تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع سکپ 2  متسیس  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000077 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BARCO یتراجت مان   in 21 زیاس  MDNG-5221 لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع سکپ 2  متسیس  یکشزپ  روتینام  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 9  = X.VISION/BENQ دنرب LED چنیا روتینام 22 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094162000149 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 9  = X.VISION/BENQ دنرب LED چنیا روتینام 22 - 

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

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

زاین یلک  حرش  قبط  دوش  یراذگ  راب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپ سکپ متسیس   متسیس یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1121 12

ددع ددع دادعت  99 دادعت  = = X.VIS ION/BENQX.VIS ION/BENQ دنرب دنرب LEDLED  چنیا چنیا 2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 113113

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

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

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

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

6337111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

7 دادعت  = WD_1TB_BLUE لان رتنیا  کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت  = USB یرتم لوط 3 شیازفا 

ددع 3  = یرتم روتینام 3 هب  سیک  یادص  لاقتنا  لباک 
ددع 20  = وکست یبط  سوم  دپ 

1201094162000150 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

7 دادعت  = WD_1TB_BLUE لان رتنیا  کسید  دراه  - 
3 دادعت  = USB یرتم لوط 3 شیازفا 

ددع 3  = یرتم روتینام 3 هب  سیک  یادص  لاقتنا  لباک 
ددع 20  = وکست یبط  سوم  دپ 

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

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

یمسر روتکاف   . زاین یلک  حرش  قبط  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکست وکست یبط   یبط سوم   سوم دپدپ   یرتم   یرتم روتینام  33 روتینام هبهب   سیک   سیک یادص   یادص لاقتنا   لاقتنا لباک   لباک   WD_1TB_BLUEWD_1TB_BLUE  لان لان رتنیا   رتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 1141 14
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هرادا  زاین  دروم  لیاسو  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000308 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کباب رهش  رصعیلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 115115

سکف سکف وو   رنکسا   رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   یپک   یپک هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد تاقلعتم   - - تاقلعتم اباب   سیک   سیک ناونع : : ناونع 1161 16
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تاقلعتم اب  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092335000107 زاین :  هرامش 

کباب رهش  رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریش اضر  دمحم  نتراک   DC لدم هنایار  رواپ  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کباب رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشابیم هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: تاصخشم

CPU COREID3
RAM8

HARD SSD 256
ددع  5 عومجم نیرگ  سراپ  رواپ 

چنیا روتینام 21 
دربیک  سوم و 

HP501 DN رتنیرپ

7751651159 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصعیلو ناتسرامیب   - داهج دراولب   - کبابرهش کباب ،  رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34112150-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34115003-034 :: 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

گنر6336668 کت  گنیروتینام  هحفص 90)رگشیامن  روتینام  ( روتینام

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

یاهتسپ6336703 گنیروتینام  تهج  یرازفا  مرن  تخاسریز  یحارط  یکیمانید و  تاعالطا  کناب  داجیا 
عیزوت

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یقوقح6336847 رتفد  زاین  دروم  هحفص 90)مالقا  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6336945 لماک  هحفص 90)متسیس  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.ددرگ6336996 هعلاطم  تسویپ  هزور  تخادرپدشاب 7  ناتسرامیب  IT سانشراک دیئات  هحفص 90)درو  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6337031 تسیل  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  هحفص 90)دکناریا  روتینام  ( روتینام

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

سکپ6337041 متسیس  یکشزپ  هحفص 90)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ددع6337052 دادعت 9  = X.VISION/BENQ دنرب LED چنیا هحفص 90)روتینام 22 روتینام  ( روتینام

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

دپ6337111 یرتم  روتینام 3 هب  سیک  یادص  لاقتنا  لباک   WD_1TB_BLUE لان رتنیا  کسید  دراه 
وکست یبط  سوم 

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

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

6337118in 24 زیاس  LED هحفص 90)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینامو6337183 سیک و  ،12TB شفنب دراه  ( - POE) هکبش چیئوس  هحفص 27)رورس -  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سکف6337201 رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  تاقلعتم  - اب  هحفص 90)سیک  روتینام  ( روتینام

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

کسیددراه6337613 - مر - سیک - درب ردام  - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یرایهد6337361 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و 
اتسور

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیوحت6337407 زا  سپ  هام  طاسقا 2 طیارشاب  یتسپ  ایاف  هبدراهددع  2 وددع هتسباردم 12 نیبرود 
یرادرهش هب  مالقا 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرگید6337452 هباشم  دک  رهو  تسالاک  عون  تهجالاک  دک  - یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود 
تسا داتدروم 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

resin 300*60 نوبیر یسوط -  گنر  هفیدر  کت  هدنوش 50*25  دروخ  لبیل  -  zebra zt411 یتعنص رتنیرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000371 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
resin 300*60 نوبیر یسوط -  گنر  هفیدر  کت  هدنوش 50*25  دروخ  لبیل  -  zebra zt411 یتعنص رتنیرپ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ملق  3 دادعت : 

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

کی رثکادح  تخادرپ  دسرب -  رادیرخ  دیئات  هب  دیاب  الاک  دشاب -  یم  هدنسورف  اب  الاک  یسرزاب  تست و  لمح ،  هنیزه  دشاب -  دنبکآ  ون و  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 09111540094  اب  لاوس  هنوگره  دوجو  تروصرد  ددرگ -  تسویپ  دیاب  روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  ههام 

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

33492352-011  ، 33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

res in 300*60res in 300*60 نوبیر   نوبیر یسوط -  -  یسوط گنر   گنر هفیدر   هفیدر کتکت     2525 ** 5050 هدنوش   هدنوش دروخ   دروخ لبیل   لبیل - -   zebra zt411zebra zt411 یتعنص   یتعنص رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 1171 17
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یزکرم زربلا  گنسلاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوام و  ، 6G کیفارگ تراک  رواپ ، هیذغت  عبنم  تیاباگیگ  پاتسکد 8  مر   core i5-8500 وی یپ  یس  لتنیا  هدنزادرپ  دربردام ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیابارت یلخاد 8  دراه  هظفاح SSD و  دروبیک و 

1201020006000264 زاین :  هرامش 
یزکرم زربلا  گنس  لاغز  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دراه هظفاح SSD و  دروبیک و  سوام و   ، 6G کیفارگ تراک  رواپ ، هیذغت  عبنم  تیاباگیگ  پاتسکد 8  مر   core i5-8500 وی یپ  یس  لتنیا  هدنزادرپ  دربردام ، - 
ددع کی  مادک  ره  زا  تیابارت ،  یلخاد 8 

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

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح 

دشاب یم  ییوش  لاغز  هناخراک  رابنا  برد  لیوحت 
دشاب یم  روتکاف  لصا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 20 

دک گنسلاغذ ،  تکرش   - تشالآ هداج  رتمولیک 1  هار - سیلپ  یوربور  هوکداوس - روحم   185 روحم   - هوکداوس  - ناردنزام هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4791646498 یتسپ : 

42424008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422590-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو سوام   سوام  ،  ، 66 GG کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک رواپ ، ، رواپ هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم تیاباگیگ   تیاباگیگ   88 پاتسکد   پاتسکد مرمر     core i5-8500core i5-8500 ویوی   یپیپ   یسیس   لتنیا   لتنیا هدنزادرپ   هدنزادرپ دربردام ، ، دربردام ناونع : : ناونع
دروبیک دروبیک

1 181 18
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زیربت ناتسرهش  نادنز  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 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

6337443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب دیسررس 1404/3/26- هب  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  هیوست  یتسویپ  تسیل  ربارب  زیربت  نادنز  یامیس  دحاو  زاین  دروم  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگ  تمیق  هنالاس  دوس  باستحا 

1201091276000182 زاین :  هرامش 
زیربت نادنز  هدننک :  رازگرب 

تمیق هنالاس  دوس  باستحا  نودب  دیسررس 1404/3/26- هب  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  هیوست  یتسویپ  تسیل  ربارب  زیربت  نادنز  یامیس  دحاو  زاین  دروم  لیاسو  - 
دوش یراذگ 

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

1401/12/13 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیربت یزکرم  نادنز  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب  راولب 29  زیربت  رد  لیوحتو  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157713111 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33304061-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325100-041 :: 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

یاهتسپ6336703 گنیروتینام  تهج  یرازفا  مرن  تخاسریز  یحارط  یکیمانید و  تاعالطا  کناب  داجیا 
عیزوت

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6336890( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قباطم  لاوریاف  هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نوبیر6336959 یسوط -  گنر  هفیدر  کت  هدنوش 50*25  دروخ  لبیل  -  zebra zt411 یتعنص رتنیرپ 
resin 300*60

هحفص 99) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6337018(NAV DATABASE KINGAIR B300(FMSJ7B300 رازفا مرن  هحفص 12)کارتشا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیک6337022 وئدیو  سنارفنک  وئدیو  هناماس  تهج  کیک  وئدیو  هربراک  هحفص 12)سنسیال 100  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نودب نودب -- 1404/3/261404/3/26 دیسررس   دیسررس هبهب   هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا قیرط   قیرط زازا   هیوست   هیوست یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب زیربت   زیربت نادنز   نادنز یامیس   یامیس دحاو   دحاو زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق هنالاس   هنالاس دوس   دوس باستحا   باستحا

1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدربهار6337107 تراظن  هژورپ و  لرتنک  یزیر  همانرب  رازفا  مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیذغت6337245 عبنم  تیاباگیگ  پاتسکد 8  مر   core i5-8500 وی یپ  یس  لتنیا  هدنزادرپ  دربردام ،
دروبیک سوام و   ، 6G کیفارگ تراک  رواپ ،

هحفص 99) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دانسا6337443 قیرط  زا  هیوست  یتسویپ  تسیل  ربارب  زیربت  نادنز  یامیس  دحاو  زاین  دروم  لیاسو 
دوش یراذگ  تمیق  هنالاس  دوس  باستحا  نودب  دیسررس 1404/3/26- هب  هنازخ 

هحفص 99) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دزمتسد6337642 قوقح و  یلنسرپ  یاهرازفا  مرن  یرادهگن  ریمعت و  ینف  هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگ6337649 یتروف  یتینما  هناماس  هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6337650 هرکرک  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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