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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا هبنش  1313   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   291هکس , 950 , 0 16291 , 950 , 0 اکیرمآ16 اکیرمآ رالد   448رالد , 160448 , تاراما160 تاراما مهرد   ,139مهرد 0 10139, 0 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   270هکس , 100 , 000270 , 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس389,900389,900رالد سیئوس کنارف   617,200617,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 168هکس ,300 , 000168 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   426رالد ,900426 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   155,600155,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 108هکس ,200 , 000108 ,200 , وروی000 ژورن549,740549,740وروی ژورن نورک   56نورک ,50056 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا25,575,00025,575,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ629,320629,320دنوپ نپاژ نینی   دصکی   432دصکی ,900432 ,900

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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 159159))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 38  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 34

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

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 2  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " 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 15  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 29  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

( یهگآ دادعت 22  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 9  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 26  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

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

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

زا 143 ھحفص 3 

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


( 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  • 140

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094939000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یشزادرپ  تخاس  ریز  تینما  تیوقت  حرط  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 459/375/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاضق کینورتکلا  تامدخ  رتافد  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358957 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاضق کینورتکلا  تامدخ  رتافد  نوناک  کمایپ  کیفارت  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کیتامروفنا یلاع  یاروش  لقادح 3  یدنب  هبتر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

موس هقبط  هس   ، کالپ روصنم ،  ، هچوک شین  یدابع  نابایخ  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  شبن  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یشزادرپ یشزادرپ تخاس   تخاس ریز   ریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

تامدخ تامدخ رتافد   رتافد نوناک   نوناک کمایپ   کمایپ کیفارت   کیفارت تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 - ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راهباچ ردنب 

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357764 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یتشهب  دیهش  ردنب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  تاریمعت  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش نامتخاس  یتشهب  دیهش  ردنب  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  : سردآ اهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
کی

سامت 88969737-85193768-0214934 زکرم   05431283000 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

05435321414 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ت1/1401/087 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام یرازفا و  تخس  شخب  ناملس  یتفن  یوکس   DCS هناماس ءاقترا  یزاسون و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

88969737-85193768-0211456-02123942555 :: نفلت Www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دحاو   دحاو گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 33

یتفن یتفن یوکس   یوکس   DCSDCS هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا وو   یزاسون   یزاسون هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 44

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0154  - ک :: م -  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB دنرب  250KW ویارد ورس  هاگتسد  کی )  ) دیرخ 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش   :: سردآ سردآ

یلخاد 106 و09912938317  034-42251193 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: tender @siscosteel.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاغیلبت یاهولبات  بصن  تخاس و  -1

ود  هقطنم  حطس  هدوسرف  یاهکراپ  یزاسزاب  - 2
رهش حطس  یاههرادج  یزاس  ابیز  وراگن  راوید  -3

یرها کیپ و  یوک  رباعم  یارب  تالحم  یهدناماس  -4
تخاس شیپ  راوید  ینتب  تاعطق  بصن  لمح و  یریگراب  هیهت  -5

هکبش جیروتسا و  یزکرم  رورس  تازیهجت  دیرخ  -6
رهش  حطس  یتشادهب  سیورس  لیمکت  یزاسزاب و  ثادحا و  -7

یهگا  لصا  جرنم ر  اهدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا هبتر 5  لقادح 

سیدرف یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ABBABB  دنرب دنرب   250250 KWKW  ویارد ویارد ورس   ورس هاگتسد   هاگتسد کیکی ) )  ) ) 11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یزاس یزاس ابیز   ابیز وراگن   وراگن راوید   راوید -- حطس  33 حطس هدوسرف   هدوسرف یاهکراپ   یاهکراپ یزاسزاب   یزاسزاب - - 22 یتاغیلبت   یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع
دیرخ دیرخ -- 66 تخاس   تخاس شیپ   شیپ راوید   راوید ینتب   ینتب تاعطق   تاعطق بصن   بصن وو   لمح   لمح یریگراب   یریگراب هیهت   هیهت -- 55 یوک   یوک رباعم   رباعم یارب   یارب تالحم   تالحم یهدناماس   یهدناماس -- 44 رهش   رهش حطس   حطس یاههرادج   یاههرادج

رهش رهش حطس   حطس یتشادهب   یتشادهب سیورس   سیورس لیمکت   لیمکت وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   ثادحا   ثادحا -- هکبش  77 هکبش وو   جیروتسا   جیروتسا یزکرم   یزکرم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت

66
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راداوه یایند   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاغیلبت یاهولبات  بصن  تخاس و  -1

ود  هقطنم  حطس  هدوسرف  یاهکراپ  یزاسزاب  - 2
رهش حطس  یاههرادج  یزاس  ابیز  وراگن  راوید  -3

یرها کیپ و  یوک  رباعم  یارب  تالحم  یهدناماس  -4
تخاس شیپ  راوید  ینتب  تاعطق  بصن  لمح و  یریگراب  هیهت  -5

هکبش جیروتسا و  یزکرم  رورس  تازیهجت  دیرخ  -6
رهش  حطس  یتشادهب  سیورس  لیمکت  یزاسزاب و  ثادحا و  -7

یهگا لصا  جرنم ر  اهدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  تدم 14-2-4-6 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

سیدرف یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یشزادرپ6357355 تخاس  ریز  تینما  تیوقت  حرط  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهجرب6358455 نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت و  لماش :  هصقانم  ناونع   2
کشخ تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ  یهار -  نیب  نزخم  یرون 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزاس یزاس ابیز   ابیز وراگن   وراگن راوید   راوید -- حطس  33 حطس هدوسرف   هدوسرف یاهکراپ   یاهکراپ یزاسزاب   یزاسزاب - - 22 یتاغیلبت   یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع
دیرخ دیرخ -- 66 تخاس   تخاس شیپ   شیپ راوید   راوید ینتب   ینتب تاعطق   تاعطق بصن   بصن وو   لمح   لمح یریگراب   یریگراب هیهت   هیهت -- 55 یوک   یوک رباعم   رباعم یارب   یارب تالحم   تالحم یهدناماس   یهدناماس -- 44 رهش   رهش حطس   حطس یاههرادج   یاههرادج

رهش رهش حطس   حطس یتشادهب   یتشادهب سیورس   سیورس لیمکت   لیمکت وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   ثادحا   ثادحا -- هکبش  77 هکبش وو   جیروتسا   جیروتسا یزکرم   یزکرم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت

77
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنزرو  کشم و  یاه  هاگتسیا  یکیرتکلا  مئالع  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 19/949/028/023  غلبم 

لایر  نیمضت 997/451/401  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  یاه  هتشر  لقادح 5

اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ  هقبط   11 .ج نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام ـ  نوسلن  راولب  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

23/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما نارگاشامت   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358455 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنرپ  رهش  یهار  نیب  نزخم  یرون  یاهجرب  نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت و  - 1

کشخ تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ  - 2

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت  ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: سردآ سردآ
یتسپ دک  هب  هناخریبد  نارهت  ناتسا  یبرغبونج  یافبآ  یداتس  هزوح  یماظتنا  یورین  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناواو ،  کرهش  هواس  هداج  رتمولیک 22  نارهت ، 

3317869371

یلخاد 136 و 143  02156172595 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 88

دیرخ دیرخ یهار -  -  یهار نیب   نیب نزخم   نزخم یرون   یرون یاهجرب   یاهجرب نیبرود   نیبرود وو   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ارجا   ارجا وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
کشخ کشخ تجتج   یتلوم   یتلوم بآبآ   روتنک   روتنک

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 143 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/faxgkn5lytvuw?user=37505&ntc=6357605
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6357605?code=37505
https://www.setadiran.ir-http//iets.mporg.ir-swest.tpww.ir%20-www.nww.ir
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jf9jf6e2pmz9r?user=37505&ntc=6358455
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6358455?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003362000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6359005 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دودح 5333  بصن  لمح و  هیهت ،  لماش  سابعردنب  - مرهج رال –  روحم  یسرجوین  ینوتب  ینایم  ظافح  بصن  لمح و  هیهت ،  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم و ...  یسرجوین 6 

ناتسرال  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسرجوین  ینوتب  ینایم  ظافح  بصن  لمح و  هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

426,026,933,696 یلام :  دروآرب 

لایر   14,521,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/04/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرادا ع - ) اضر (  ماما  ناتسرامیب  یوربور  نامداد –  رتکد  دیهش  راولب  ناتسرال –  سراف –   ، 7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک 

:: 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

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001009003000180 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6359007 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 LED ینابایخ غارچ  عاونا  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

الاک تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/04/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت ناتسا ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش.شترا  - مانمگ نازابرس  - شترا راولب  هیمورا –   ، 5715653114 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 4397  044-3110

:: 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

روحم روحم یسرجوین   یسرجوین ینوتب   ینوتب ینایم   ینایم ظافح   ظافح بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1010

LEDLED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ورادانیس یاهراوتاربال  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(IP  ) لاتیجید هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هدننک  دیلوت  هزوح  رد  ناینب  شناد  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021-44196603 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Offers@sinadarou.comسکف 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

هتسب6357764 رادم  یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 5)تاریمعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتفن6357811 یوکس   DCS هناماس ءاقترا  یزاسون و  هحفص 5)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاهجرب6358455 نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت و  لماش :  هصقانم  ناونع   2
کشخ تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ  یهار -  نیب  نزخم  یرون 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

(( IPIP  ) ) لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت هزوح   هزوح ردرد   ناینب   ناینب شناد   شناد یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 1212

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

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

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

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

6357434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ینهذ  ناوت  مک  نازومآ  شناد  ییادتبا  یناتسبد و  شیپ  هرود  یشزومآ  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000712 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یونهد یدمحم  هدئام  هدننک  هضرع  عجرم  یگنهرف  یشزومآ و  هورگ  هدنزاس  عجرم  ییاوقم  هبعج  تشهب  زا  یا  هعطق  یشزومآ   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ینهذ  ناوت  مک  نازومآ  شناد  ییادتبا  یناتسبد و  شیپ  هرود  یشزومآ  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32306966-071  ، 32308244-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوارت رازفا  مرن  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000122 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپهب هارمه  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  سنارفنک  ویدیو  هکبش  اکوش  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  ینامزاس  تاسلج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

شیپ هئارا   . دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  حرش  اب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  دشاب .  یم  تسویپب  اضاقت  حرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاگ  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  .تسا  یمازلا  روتکاف 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314231-021  ، 81314023-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینهذ   ینهذ ناوت   ناوت مکمک   نازومآ   نازومآ شناد   شناد ییادتبا   ییادتبا وو   یناتسبد   یناتسبد شیپ   شیپ هرود   هرود یشزومآ   یشزومآ هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1313

اوارت اوارت رازفا   رازفا مرن   مرن یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  نوخراشف +  رتلوه  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000580 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDSET هدنزاس عجرم   MEDSET یتراجت مان   Scanlight لدم نوخراشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هسرآ ناهن  زورفا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب الاک  تریاغم  تروص  رد  .تسا  هدنشورف  تکرش  هدهعب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تاصخشم  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تدوع  الاک  یتساوخرد  تاصخشم 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن نوخراشف +  +  نوخراشف رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1515

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 20 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعاس 9 زا   1401 / 12 یهیجوت 15 / هسلجرد  روضح  نادابآ  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یا  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  حبص  یلا 11 

1101095143000611 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

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

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

/12 یهیجوت 15 / هسلج  رد  روضح  نادابآ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یا  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یلا 11  تعاس 9  زا   1401

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

53221505-61  ، 532306-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1616

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

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIS یرازفا و مرن  هکبش ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093806000055 زاین :  هرامش 

تشر س   ارهزلا   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  تاعالطا و  یروانف  تاطابترا  ترازو  یفنص و  هیداحتا  زا  تیلاعف  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یتسارح یتینما و  یاهزوجم   ) اتف اتفا و  و  اجان ) یریگشیپ  سیلپ  ) ناریا یمالسا  یروههمج  یماظتنا  یورین  و 

کیتامروفنا یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همان  یهاوگ 

4144654839 یتسپ :  دک  یدضع ،  هاگشزرو  یوربور  وجمان -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33369097-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33369024-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب ضوبق  ههام  شش  کمایپ  لاسرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045001181 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 6 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  مرق  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HISHIS وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن هکبش ، ، هکبش تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717

قرب قرب ضوبق   ضوبق ههام   ههام شششش   کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یصوصخ  شخب  قیرط  زا  تاعالطا  یروانف  رامآ و  هرادا  یسدنهم  ینف و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004317000153 زاین :  هرامش 

بونج نامرک    ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننک یرازگ  تمیق  راک  هقباس  یاراد  نامرک  بونج  رد  عقاو  یاهتکرش  طقف  .تسا  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861763461 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  یدازآ  نابایخ  تفریج   ، ] تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43261314-034  ، 43261321-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43261319-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6358709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیندراه هکبش و  یریذپ  ذوفن  نومزآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000197 زاین :  هرامش 

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

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصوصخ یصوصخ شخب   شخب قیرط   قیرط زازا   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف وو   رامآ   رامآ هرادا   هرادا یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

گنیندراه گنیندراه وو   هکبش   هکبش یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  طیارش  قباطم  زاین  دروم  یالاک  لیوحت  هیهت و  ) .دشاب یم  دک  ناریا  نعت  تهج  ًافرص  قوف  دنرب  باخنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000129 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یکوکدانب یرگزرب  دماح  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  نیذآ  یتراجت  مان  لدم 250  تسد  نک  کشخ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش نیا   HSE یزاس و هنیهب  یرادا ،  روما  یاهدحاو  رظن  مالعا  هیدأت و  زا  سپ  ، ناگدننک نیمأت  یوس  زا  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  ، هدش هئارا  تاداهنشیپ  ، روکذم یاه  دحاو  طسوت  تاداهنشیپدأت  مدع  تروصرد  تسا  یهیدب.دریذپیم  تروص 

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

32211861-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت )) .دشاب .دشاب یمیم   دکدک   ناریا   ناریا نعت   نعت تهج   تهج ًافرص   ًافرص قوف   قوف دنرب   دنرب باخنا   باخنا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب   ) ریگدزد هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000118 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شیوپ هزاس  تکرش  زا  تقرس  رطخ  مالعا  تهج  هدنهدرادشه  ریژآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب   ) ریگدزد هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم   EDR سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000101 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم یددع  یکیتسالپ 1  باق   Symantec Endpoint Protection Enterprise ناونع هکبش  تحت  ینامزاس و  سوریو  یتنآ   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناماس رهم  زادرپ  هداد  نمیا  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم   EDR سنسیال  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

59241219-084  ، 32227010-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب    ) ) ریگدزد ریگدزد هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2222

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   EDREDR سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6358853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000229 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیدناش  وترپ  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   THB-EIP لدم یناتسرامیب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

زیدناش وترپ  ناوت 
هاگتسد 16 دادعت : 

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

هار بصن.یکمایپ  یریگ و  شرازگ  هناماس  ازجم  لنپ  اب 16  هارمه  یزکرم  لینپ  سلریاو  دک  نالعا  متسیس  .هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یدرک سدنهم   09361291669 .دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.یزادنا 

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یرهش  بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  زکرم 122  یاه  سامت  ییوگخساپ  هناماس  روما  ماجنا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005088000435 زاین :  هرامش 

یرهش بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خروم 1401/12/18 تعاس 11:30 ییاشگزاب : نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  دانسا  یراذگراب  نینچمه  یلاسرا و  دانسا  رد  نآ  یراذگراب  ای  و  تاحیضوت ) تمسق  ) هناماس رد  هارمه  نفلت  هرامش  جرد 

8814649913 یتسپ :  دک  هلال ،  کراپ  یوربور  سدق -  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334044-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33335032-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2424

یرایتخب یرایتخب وو   لاحمراهچ   لاحمراهچ ناتسا   ناتسا بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   تکرش   تکرش   122122 زکرم   زکرم یاه   یاه سامت   سامت ییوگخساپ   ییوگخساپ هناماس   هناماس روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو 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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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Axigen  ) نژیسکا رورس  لیمیا  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000457 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/12/13 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33360612-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب6358911 یورین  عیزوت  تکرش  رد  رتنس  اتید  قرب  قاتا  یزادنا  هار  یارب  یلیمکت  تامدخ  هحفص 20)ماجنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( AxigenAxigen  ) ) نژیسکا نژیسکا رورس   رورس لیمیا   لیمیا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6357130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149917 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/12/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   F&G هاگتسد یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000564 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  یراذگراب  مدع  .ددرگ  میظنت  تسویپ  حرش  قبط  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئوس یئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 2727

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 2828

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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تعنص ملع و  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 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیلو  هشقن  قباطم  ییانشور  ولباتو  MCCPANEL ولبات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094212000317 زاین :  هرامش 

تعنص ملع و  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیلو  هشقن  قباطم  ییانشور  ولباتو  MCCPANEL ولبات - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1684933511 یتسپ :  دک  هرامش 188 و 190 ،  ول  کلم  دیهش  نابایخ  یناخردیح  دیهش  نابایخ  ماجرف  کمران  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77455001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

77455003-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه هکبش  لنپ  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004208000040 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   GOLDIS لدم قرب  عیزوت  هکبش  نویساموتا  لرتنک و  دنمشوه  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413953141 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نامیا  هچوک  شبن  یلامش  یسودرف  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891-028  ، 33891101-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33891120-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور ولباتو   ولباتو MCCPANELMCCPANEL ولبات ولبات ناونع : : ناونع 2929

دنمشوه دنمشوه هکبش   هکبش لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  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 12 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دهشم ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  رد  رتنس  اتید  قرب  قاتا  یزادنا  هار  یارب  یلیمکت  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007007000317 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37681066-051 :: 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  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401130 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zone3.mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357109 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم یناگیاب  یارب  قیرح  ءافطا  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش ردرد   رتنس   رتنس اتید   اتید قرب   قرب قاتا   قاتا یزادنا   یزادنا هار   هار یارب   یارب یلیمکت   یلیمکت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3131

هقطنم هقطنم یناگیاب   یناگیاب یارب   یارب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3232

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

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

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

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

6357239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092447001613 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  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 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک هرادا  رتنس  اتید  قاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس   1401/0078-314-86 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001859 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ تیعضو  تروص  1 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف  تیاعر  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کی » هرامش  تسویپ   » هگرب ی افط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  خرن  تروصنیاریغرد  .دشاب  یم  یمازلا  یداهنشیپ  خرن  زیلانآ  هئارا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43224007-061  ، 11111111-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

11111111-061 :: 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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   detector tester تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006088 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   VTT60 لدم قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 33 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2 - ددرگ هعجارم  اضاقت  قاحلا  هب  - دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  ینف  هیذغت  مدع  ددرگ - تسویپ  یلام  ینف و  هگرب  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

23942630-021  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هرادا   هرادا رتنس   رتنس اتید   اتید قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس   140 1/0078140 1/0078 -- 314314 -- 8686 ناونع : : ناونع 3434

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا   detector testerdetector tester ناونع : : ناونع 3535
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ناهفصا هبعش 6  هیبنیز  یعامتجا  نیمات  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دریذپ ماجنا  یتسویپ  کرادم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092072000002 زاین :  هرامش 

ناهفصا شش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناهبهب یناریا  دیما  هدننک  هضرع  عجرم  ردان  ینمیا  سروب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یلزد  یتراجت  مان   SD لدم یناشن  شتآ  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دریذپ ماجنا  یتسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8197113316 یتسپ :  دک  هیبنیز ،  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318629-031  ، 31318626-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31318626-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6357676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ لزید  کقاتا  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000479 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیما سانشراک  .دشابیم  دوجوم  تسویپ  یاهلیاف  رد  هژورپ  لماک  تاصخشم  .تسیمازلا  دیدزاب  هگرب  یراذگراب  دیدزاب و  .یمسرروتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09120204354

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33401236-021 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ دود   دود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3636

روتارنژ روتارنژ لزید   لزید کقاتا   کقاتا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  عجرم  هاگشیامزآ  قیرح  مالعا  متسیس  ییامناج و  یرامعم ، یاه  هشقن  یحارط  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشنشتآ نامزاسزا  هیدات  ذخا  هارمه  هب  نارهت 

1101030376000017 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

دوش  عوجر  امتح  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکشم  سدنهم  هژورپ 09352200783  نوماریپ  لاوس  هنوگره  تهج  سامت  هرامش 

یراک زور  تیاغل 13  حبص  سامت 9 نامز 

1134845764 یتسپ :  دک  تشادهب ط1 ،  ترازو  نامتخاس  یروهمج ،  عطاقت  ظفاح ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63453207-021  ، 63453203-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

63453205-021 :: 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

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد تشادهب   تشادهب تنواعم   تنواعم عجرم   عجرم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس وو   ییامناج   ییامناج یرامعم ، ، یرامعم یاه   یاه هشقن   هشقن یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
یناشنشتآ یناشنشتآ نامزاسزا   نامزاسزا هیدات   هیدات ذخا   ذخا هارمه   هارمه هبهب   نارهت   نارهت

3838
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  .ناتسزوخ  ناتسازکارم  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002660 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3939
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  راک  شفک  نهاریپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000240 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتسگ باتهام  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان  یددع  نتراک 62  یدنب  هتسب  عون  زیاس 42  لدم 400  قیرح  دض  راک  شفک  الاک :  مان 

نتراک 1,000 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دینک  جرد  اردوخ  رظندروم  دنرب  روتکاف  شیپ  رد  دشاب  یناریا  امتح  سانجا  دامن  تقد  تسویپ  تسیل  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

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

22439802-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2352320-021 :: 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

راک راک شفک   شفک وو   نهاریپ   نهاریپ ناونع : : ناونع 4040
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ناجنز ناتسا  ینوناق  یکشزپ  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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح و ءافطا  نالعا و  متسیس  زاگ و  یقرب و  ، یکیناکم تاسیسات  ، یتدورب یترارح و  یاه  متسیس  ریمعت  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادیق زکرم  یبناج  تازیهجت 

1101003286000049 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

نیسح یاقآ  یگنهامه  دیدزاب و  تهج  سامت  هرامش.تاسیسات  اب  طبترم  یاهدرادناتسا  ربتعم و  زوجم  یاراد  رادیق و  رهش  یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولناخ 09125411176

4516773119 یتسپ :  دک  دیما ،  یارس  نابایخ  هنارهم  راولب  گنزاواک  هداج  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33787346-024  ، 33439085-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33439083-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس وو   زاگ   زاگ وو   یقرب   یقرب ،، یکیناکم یکیناکم تاسیسات   تاسیسات ،، یتدورب یتدورب وو   یترارح   یترارح یاه   یاه متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
زکرم زکرم یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت

4141
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  زاگ  نویساربیلاک  متسیس F&G و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006097 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ADEL- لدم  in 2 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 

لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم   DNG100
تس 1 دادعت : 

1402/01/27 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  قبط  زاگ  نویساربیلاک  متسیس F&G و  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000120 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرح مالعا  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاگ   زاگ نویساربیلاک   نویساربیلاک وو     F&GF&G متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4242

قیرح قیرح مالعا   مالعا هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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یرادا تلادع  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوز لرتنک 4  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000176 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46044146-021 :: 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

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا  اب  الاک  دک  تسا  رکذ  هب  مزال.رتویپماک  رورس  قاتا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091229000024 زاین :  هرامش 

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوسکیرا تامدخ  متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم   ERICSSON یتراجت مان   IC78-B لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسارظن دروم  رتویپماک  یزکرم  رورس  قاتا  تهج  هباشم  دک  ناریا  اب  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816615141 یتسپ :  دک  یریگناهج ،  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772850-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32772851-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوز نوز   44 لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4444

.تسا .تسا هدش   هدش تساوخرد   تساوخرد هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   الاک   الاک دکدک   تسا   تسا رکذ   رکذ هبهب   مزال.رتویپماک   مزال.رتویپماک رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 143 ھحفص 32 
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب قاتا  قیرح  افطا  نالعا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000077 زاین :  هرامش 

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

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  یلک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32247100-028  ، 33241139-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یررهش رهشرقاب  ینامرد  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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS قاتا رورس و  قاتا  قیرح  یافطاو  مالعا   ( ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   ) هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091427000031 زاین :  هرامش 

یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب راک  دصاترفص  اه  هنیزه  یمامت  09167441645 اب سامت  یمسرروتکافو  روتکاف  شیپ  ههامکیرثکادح  هیوست  یمازلا  دیدزاب  یهاوگو  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم راکنامیپ  هدهع 

1814178793 یتسپ :  دک  یسابع ،  دیهش  هاگنامرد  تارباخم  بنج  یناقلاط  نابایخ  رهشرقاب  یررهش -  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55203464-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55203464-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قرب قرب قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 4646

UPSUPS قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 143 ھحفص 33 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناشن6357927 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 20)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   3838 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6357104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155063 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیزوت متسیس  رگشیامن  یارب  هکبش  تراک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/15 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزوت نیزوت متسیس   متسیس رگشیامن   رگشیامن یارب   یارب هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 143 ھحفص 34 
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نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   Cisco c9200-48T چوس هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000118000025 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 9500  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  یدقن  تخادرپ  تسویپ (  لیاف  قبط   Cisco c9200-48T چوس تاعالطا  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613856889 یتسپ :  دک  ییارادو ،  یداصتقاروما  لک  هرادا   - سدق نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222940-034  ، 31224315-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت  SC2 زکرم رد  یرون  ربیف  نژویف  ارجا و  لنپ ،  چپ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002659 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جاوما تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   FC-xM لدم لیتگیپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس
رتم 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   Cisco c9200 -48TCisco c9200 -48T چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

زیربت زیربت   SC2SC2 زکرم   زکرم ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف نژویف   نژویف وو   ارجا   ارجا لنپ ،  ،  لنپ چپچپ   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5050

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(unifi u6 LR  ) یفقس دیفس  تنیوپ  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000239 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کالفا تراجت  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-WA5110G لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 55 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

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

22439802-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( unifi u6  LRunifi u6  LR  ) ) یفقس یفقس دیفس   دیفس تنیوپ   تنیوپ تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

6357648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000429 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   KING یتراجت مان   DDR4 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  تسویپ  تسیل  لک  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 1 

روپ 09128024887 یراهب  سدنهم 
ف دوش /.  لاسرا  تمیق  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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 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

6357699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020014000291 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  هکبش  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913933165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  الق -  قآ  هداج  یادنبا  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32627860-017  ، 32627868-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32627870-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5252

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

6357802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاموزلم  رگید  وکسیس و  یرون  ربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000336 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا کرتا  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL ELECTRIC-ML 2400 یتراجت مان   ML 2400 لدم یرون  ربیف  تروپ  لانرتنیا 16  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم لحم  رد  ضیوعت  - ینابیتشپ - بصن هلزنم  هب  شورف.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفریج ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  ، تشادهب زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم تاموزلم رگید   رگید وو   وکسیس   وکسیس یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5454

لوژام لوژام وو   دروک   دروک چپچپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوژام دروک و  چپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092996000051 زاین :  هرامش 

تفریج ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
مان دقاف  یتراجت  مان   m 5 لوط  PVC شکور سنج   SC/UPC-LC/UPC-SM-DX لدم ییاوقم  هبعج  یتارباخم  یرون  ربیف  دروک  چپ  عون  هکبش  لباک  الاک :  مان 

سراپ ربیف  ایار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 
هبعج 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N122.4LLY5 دک  Nexans-LC-SM لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک  ماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N122.5LLA5 دک  Nexans-LC-MM لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک  ماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   m 10 هتسب  mm^2 3/2 عطقم حطس  یا  هشیش  یداه  سنج   PFC Patch Cord-LC/LC-SM-ODZ یرون ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

طابترا ربیف  نایسراپ  هدننک 
هرقرق 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   m 10 هتسب  mm^2 3/2 عطقم حطس  یا  هشیش  یداه  سنج   PFC Patch Cord-SC/SC-SM-ODZ یرون ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

طابترا ربیف  نایسراپ  هدننک 
هرقرق 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   m 10 هتسب  mm^2 3/2 عطقم حطس  یا  هشیش  یداه  سنج   PFC Patch Cord-SC/ST-SM-ODZ یرون ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

طابترا ربیف  نایسراپ  هدننک 
هرقرق 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMC هدنزاس عجرم   SMC یتراجت مان   SMC1GSFP-LX لدم  SFP Single Mode SFP Module لوژام الاک :  مان 

متسیس تخاس 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  جوم  لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم  روتروناک  ایدم  یتراجت  مان   DM-MCDM لدم ربیف  تنرتا  لدبم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

جوم لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سدنهم سانشراک  هیدات  هدوب  ضرفشیپ  یباختنا  یاهدک  ناریا  یتسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب   100-10 روتروناک ایدم  لوژام و  دروک و  چپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکافشیپ  لاسرا  یدومحم 09139487637 

7861848487 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  نامتخاس  دابآ  بحاص  هار  راهچ  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43266015-034  ، 43266022-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43266033-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6357830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم کر  هاگتسد  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000470 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   PSP یتراجت مان   RPS4842A لدم  cm 60 قمع  U 30 عافترا یتارباخم  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

23812330-021  ، 23819-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم کرکر   هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ناشاک  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت هب  دوش  عوجر  هکبش -  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094389000013 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد دادعت 3   CISCO 3750 G12SS :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد دادعت 12   CISCO 2960-24PCL POE

.ددرگ لاسرا  داتس  هناماس  رد  روتکافشیپ 
زور تخادرپ 15  یلام  یرادا و  روما  ماجنا  نامز  تدم  دات ، الاک و  لیوحت  زا  سپ  یعطق  هیوست  تخادرپ و 

8731753153 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ناشاک -  هاگشناد  یدنوار -  بطق  راولب  رتمولیک 7  ناشاک - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55912258-031  ، 55912100-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55513010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6357931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رنکسا  رتنیرپ و  هارمه  هب  لماک  حطس 3  رتویپماک  هاگتسد  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091746000042 زاین :  هرامش 

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا )  شزرا  یهاوگ  تیلاعف ،  زوجم  سیسات ،  یهگآ   ، یمسر همانزور   ، همانساسا  ) تکرش کرادم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34643922-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک حطس  33   حطس رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد 44 ناونع : : ناونع 5858

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

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

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

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

6358033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Free license microwave radio terminal for 2.4 &5GHZwith POE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  LAN surge Arrestor  ) نشیزیرالپ لاود  شید 

1101001262001206 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تامدخ متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک  نوسکیرا  یتراجت  مان   TRM 13 لدم  GHz 13 سناکرف ویوورکیام  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نوسکیرا

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناشکهک جاوما  تاطابترا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   WAVELINE یتراجت مان   WL530N لدم  cm 70 زیاس  dbi 30 یتارباخم شید  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
برغ ایوپ  تکرش  هدنزاس  عجرم   OPGW10/5 یتراجت مان  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 57 عطقم حطس  زکرم  رد  بویت  حرط  ریگقرب  اب  یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 10 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  ءاضما ،) رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  هاگتسد  الاک  ره  شرامشدحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریاددرگ  یم  لاطبا 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LAN surge ArrestorLAN surge Arrestor  ) ) نشیزیرالپ نشیزیرالپ لاود   لاود شید   شید   Free license microwave radio terminal for 2 .4 &5GHZwith POEFree license microwave radio terminal for 2 .4 &5GHZwith POE ناونع : : ناونع 5959

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

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

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

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

6358066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003333000028 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  زاس  هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819773896 یتسپ :  دک  کالماو ،  دانسا  تبث  لک  هرادا  ارسداد  بنج  نارهت   نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136292-86  ، 33136292-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33132100-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6060

SFPSFP لوژام لوژام هارمه   هارمه هبهب   ربیف   ربیف هبهب   تنرتا   تنرتا روتروناک   روتروناک ایدم   ایدم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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SFP لوژام هارمه  هب  ربیف  هب  تنرتا  روتروناک  ایدم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000536 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-GE-L لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  جوم  لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم  روتروناک  ایدم  یتراجت  مان   DM-MCDM لدم ربیف  تنرتا  لدبم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
جوم لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا هناماس / ) یتسویپ  بت  هب  عوجر  ) ءاهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یعقاو /  1W الاک /  ملق   10 ...و / لیابوم  جاوما  هدننک  تیوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد تادیلوت  افرص  دشاب / یم  هباشم  دک 

1101092416000531 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   TA-G12FSO2 لدم  MHz 900 سناکرف لیابوم  جاوما  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 
ددع 191 دادعت : 

1402/02/10 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ بت  رد  یداهنشیپ  یالاک  یلام  ینف و  داهنشیپ  امازلا  سامت 071-52112714 /  نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ : ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  دک  ناریا  هئارا  ددرگ / یرازگراب  هناماس 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112717-071  ، 52724134-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و لیابوم   لیابوم جاوما   جاوما هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 6262

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

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

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

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

6358327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ باه 4  تروپ و  ود  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  رظن  دم  یباختنا  دک  ناریا  ***

1101003106000182 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   WEST CORAL یتراجت مان   KVM-9005 لدم تروپ  عون 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هزور هجو 30  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  یرتسگداد و  رابنا  برد  لیوحت 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمن   یمن رظن   رظن دمدم   یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا  ***  *** تروپ تروپ   44 باه   باه وو   تروپ   تروپ ودود   ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6358335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ربیف و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000094 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  اب  قباطم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لوبق  لباق  یتساوخرد  دنرب  اب  طقف  الاک 

دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 
دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 

یراک زور  هیوست 15

1515674311 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  یبرغ -  نابایخ 16  شبن  یقهیب - راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  جرد  هباشم  دکناریا  -X لدم  - ws-c2960X-48 fps-i لدم طقف  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا ربتعم  یتناراگ  یاراد  ددرگ -  همیمض  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ 

1101095549000799 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح قیرط  زا  تابلاطم  لوصو  یریگیپ  دنس -  میظنت  روتکاف و  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هام  ادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

کمایپ  09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XX  لدم لدم  - - ws-c2960X-48 fps - iws-c2960X-48 fps - i لدم   لدم طقف   طقف وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

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

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

6358450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا هکبش  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000215 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  شریذپ 

1101093631006095 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  شریذپ  دروم  ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش لیوحت   لیوحت ناونع : : ناونع 6666

دروم دروم ناسکی   ناسکی ییاراک   ییاراک وو   تیفیک   تیفیک ینف ،  ،  ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   لخاد   لخاد تخاس   تخاس یاهدنرب.یتسویپ   یاهدنرب.یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   لخاد   لخاد تخاس   تخاس لباک   لباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   شریذپ   شریذپ

6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6358571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP حرش هب  جرک  نارهت و  رد  درادناتسا  یلم  نامزاس  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000094 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش.ددرگ  یم  لاطبا   RFP یاهزوجم زا  کی  ره  نتشادن  تروص  رد.دوش  تقد  نآ  یاهزوجم  حرش RFP و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش مالعا  هام  کی  تمیق.دشاب  یم  یمازلا  FCP زوجم  . 09125650487 یگنهامه

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  یالاک  تیزنارت  رابنا  رد   WAN و LAN هکبش یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006084 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت مالعتسا  دانسا  تاحفص  هیلک  لیمکت و  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  تسیاب  یم  مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ  گرب  خرن و  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما  رهم و  یضاقتم 

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

23942555-021  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6868

WANWAN  وو   LANLAN  هکبش هکبش یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 143 ھحفص 51 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3631984
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3su9nykfm6p7s?user=37505&ntc=6358571
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6358571?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3631338
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ma56ch7bappm5?user=37505&ntc=6358578
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6358578?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


با و یالاک  هیهت  تخاس و  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( باکتاس قرب (

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SAN Storage  ) هکبش تحت  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001658000025 زاین :  هرامش 

( باکتاس  ) قرب با و  یالاک  هیهت  تخاس و  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  طیارش و  اب  هکبش  تحت  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  - 

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

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

هارمه هب  هدومن و  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  تسویپ ) لیاف   ) یصاصتخا یمومع و  طیارش  دنتسه  فظوم  تمیق  مالعتسا  نیا  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  نآ  رد  هدش  تساوخرد  تادنتسم 

 : یتسپ دک  شیور ، )  ) نشور یدمحا  دیهش  نامتخاس  ورین ، هاگشهوژپ  نامداد ، دیهش  راولب  یاهتنا  برغ ، کرهش  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468613113

88103854-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88103853-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SAN StorageSAN Storage  ) ) هکبش هکبش تحت   تحت تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ 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 :
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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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  تاصخشم و  قبط  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001564 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-8TC-L لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/03/31 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SSD256G دراه وی cori3 و  یپ  یس  گیگ و  مر 8  اب  لتنیا  لدم  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091625000002 زاین :  هرامش 
نارهت یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   COREL 3 لدم هنایار  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

SSD256G دراه وی cori3 و  یپ  یس  گیگ و  مر 8  اب  لتنیا  لدم  تنیالک  نیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134845764 یتسپ :  دک  هقبط 5 ،  تشادهب  ترازو  قباس  نامتخاس  کالپ 252  یروهمج  عطاقت خ  ظفاح  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66704337-021  ، 66707715-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66707715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لودج   لودج ریداقم   ریداقم وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171

SSD256GSSD256G دراه   دراه وو     cori3cori3 ویوی   یپیپ   یسیس   وو   گیگ   گیگ   88 مرمر   اباب   لتنیا   لتنیا لدم   لدم تنیالک   تنیالک نیت   نیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 143 ھحفص 53 
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ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ طیارش  تسیل و  ساسا  رب  هکبش  سلریاو  طابترا  یارجا  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000055 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رادرس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان  لدم 1020  هکبش  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/18 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 14 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دزی ریوک  نوتسیب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یلحم  هکبش  رد  گنیتور  سلریاو و  هکبش  تیریدم  دربراک   CCR لدم یتارباخم  هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

یمازلا یتسویپ  طیارش  رد  هدش  مالعا  دافم  تیاعر  .یتسویپ ( طیارش  تسیل و  ساسا  رب  هکبش  سلریاو  طابترا  یارجا  زاین  دروم  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشابیم

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-12-250 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگنز  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهبا  ) قفا یتعنص  کرهش   ) نیبوژ یتیگ  اریپ و  نوماه  ماهر  تکرش  یرون  ربیف  یدنلبصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت tci.ir za.tci.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش سلریاو   سلریاو طابترا   طابترا یارجا   یارجا زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

یرون یرون ربیف   ربیف یدنلبصفم   یدنلبصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 143 ھحفص 54 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6357305 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 68)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اوارت6357450 رازفا  مرن  هحفص 11)یناسرزورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6357688 یا  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 11)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6357827 نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6357975HIS یرازفا و مرن  هکبش ، هحفص 11)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرب6358006 ضوبق  ههام  شش  کمایپ  هحفص 11)لاسرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لباک6358165 -DX-IPC-HFW2831TP-AS-S2 2 لدم اوهاد  ناوخ  کالپ  لسکیپ  اگم  نیبرود 8  -1
رتم یسکلف 100  رتم 3- دنارگل 300  دنرب   CAT6

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6358172 هارمه  هب  شفنب  تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  هحفص 68)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6358380 تسیل  قبط  نیبرود  یارجاو  هحفص 68)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیندراه6358709 هکبش و  یریذپ  ذوفن  هحفص 11)نومزآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دک6358853 مالعا  هحفص 11)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 143 ھحفص 55 
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس یدنق 70  هلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000336 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.332-L دک  cm 90 زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  رادشه  طورخم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09124516800 سامت :  نفلت 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک  20000 رادقم هب  ( ییولیک  20 یاه هسیک   -) یتعنص یردوپ  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001282 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شادهب ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 هسیک یتعنص  کمن  دیرلک  میدس  الاک :  مان 

هسیک 20,000 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هلحرم   5 رد ناتسرامیب  لیوحتو  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس   7070 یدنق   یدنق هلک   هلک ناونع : : ناونع 7575

مرگولیک مرگولیک   2 000020000 رادقم رادقم هبهب   (( ییولیک ییولیک   2020 یاه یاه هسیک   هسیک  -)  -) یتعنص یتعنص یردوپ   یردوپ کمن   کمن ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قاری مین  نشور  یجنران  یلودج  قارب 800 - ینغور  دیفس  یلودج  ولیک -  300 قاری مین  ینغور  نشور  درز  یلودج  هجرد 1  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینغور 300 ک یکشم  یلودج   - 800

1101005697000116 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 2,200 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رون لگ   W 120 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ  دربراک   LED غارچ ددع   44 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095597000002 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ناکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رون لگ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  لگ  هدنزاس  عجرم   W 120 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ  دربراک   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 44 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

باشوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9635139361 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  راولب  یادتبا  ناکشم -  رهش  باشوخ -  ناتسرهش  باشوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45043111-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45043737-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج کیکی   هجرد   هجرد گنر   گنر ناونع : : ناونع 7777

WW  120120 ناوت   ناوت   MM  هراتس هراتس حرط   حرط ینابایخ   ینابایخ دربراک   دربراک   LEDLED  غارچ غارچ ددع   ددع   4444 ناونع : : ناونع 7878

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

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

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

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

6357503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  اب  درادناتسا 21194  اب  قباطم  درز  یئزج  یکیفارت 2  گنر  مرگولیک  دیفس و 500  یئزج  یکیفارت 2  گنر  مرگولیک   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101090862000202 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  بلح  گنر 2011950  دک  دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  تخادرپ 3  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب ،  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228863-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا اباب     2 1 1942 1194 درادناتسا   درادناتسا اباب   قباطم   قباطم درز   درز یئزج   یئزج   22 یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   500500 وو   دیفس   دیفس یئزج   یئزج   22 یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   500500 ناونع : : ناونع
هباشم هباشم

7979

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

6357744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یقرب  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000095 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باوج تسویپ  ینف  داهنشیپ  هگرب  روتکاف و  شیپ.دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتناراگ  بصن و  لمح /  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  ( ناینایاش یاقا   ) هرامش 09183153677 اب  ماهبا  ای  لاوس  هنوگره  تروص  رد.دشاب  یمن  لوبق  لباق  هباشم  لدم  ای  دنرب.دشاب  مالعتسا 

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یظافحتسا  هزوح  رد  ینمیا  مئالع  یزاسزاب  یراکشوج و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000083 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یقرب   یقرب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8080

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع یزاسزاب   یزاسزاب وو   یراکشوج   یراکشوج تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هغارم یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  گرب  ربارب  لقنو  لمح  دحاو  یفرصم  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005376000054 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هغارم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  گرب  ربارب  لقنو  لمح  دحاو  یفرصم  یکیفارت  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5513613168 یتسپ :  دک  هغارم ،  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  سدق -  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222231-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37229640-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6358003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ربارب   ربارب لقنو   لقنو لمح   لمح دحاو   دحاو یفرصم   یفرصم یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

کیفارت کیفارت وو   لقن   لقن وو   لمح   لمح نامزاس   نامزاس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نهدور یرادرهش  کیفارتو  لقنو  لمح  نامزاس  یکیفارت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095773000007 زاین :  هرامش 

نهدور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.330 دک  100x100x18 mm زیاس  UV یتنآ سلگ  سنج  یکیفارت  یربب  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نایناریا فا  سا  یتراجت ب آ  مان   kg 3 هتسب  1414P دک گنس  دالوف و  ینتب و  تاریمعت  دربراک  یسکوپا  ییزجود  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 60 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   75x1000x1000 mm زیاس یکیتسالپ  یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B355 دک  330x900x50 mm زیاس یکیتسال  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یلیلج هلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   50x75 cm زیاس لیطتسم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یشهوژپ یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماگ  یدهم  یشهوژپ  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   16x33x33 mm زیاس هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
ماگ یدهم 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم   cm 9 تماخض  130x55 cm داعبا لیطتسم  لکش  رالوس  کچوک  یامن  تهج  شلف  یگدننار  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ناریا تراپ  ربون  هدنزاس 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B326 دک  900x900x900 mm زیاس  UV یتنآ  HDPE سنج یکیفارت  کنات  نشاک  ریگ  هبرض  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3973139131 یتسپ :  دک  نهدور ،  یرادرهش  (. هر  ) ینیمخ ماما  راولب.نهدور  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76504992-021  ، 76504991-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

76504995-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6358173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ود  هقطنم  یرادرهش  رد  هدافتسا  دروم  یتسویپ  لودج  قبط  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000592 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجنز ود  هقطنم  یرادرهش  رد  هدافتسا  دروم  یتسویپ  لودج  قبط  یلودج  گنر  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
مرگولیک  1 دادعت : 

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

 . دش دهاوخ  لاطبا  تروصنیا  ریغرد  دامن .  یراذگراب  هناماسرد  سپس  هدومن و  اضما  رهم و  قوف ،  مرف  رد  تمیق  تبث  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر رادقمو  هدوب  ( رتیل ) دحاوره ءازا  هب  تمیق  لایر   4/200/000/000 غلبم فقسات  نولگلگ  یلودجزبسودیفس  ینغور  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب دهاوخ  % 40 زبس و  % 60 دیفس تبسن  هب  یلیوحت 

1101090320000105 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نغور هیاپ  گنر  الاک :  مان 
رتیل 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نغور هیاپ  گنر  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندرکن یراذگراب  تروص  رد  دشاب  هرامش 137815 هب  هدش  pdf یاهب مالعتسا  نتم  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قباطمانیع  دیاب  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  دوب ( دهاوخ  داهنشیپ  در  هلزنم  هب  هدنشورف  طسوت  هدش   pdf مالعتسا

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56351166-021  ، 56344010-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج زبس   زبس وو   دیفس   دیفس ینغور   ینغور گنر   گنر ناونع : : ناونع 8585

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

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

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

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

6358712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  ناتسا - برغ  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  ارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000583 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  ناتسا - قرش  زکرم و  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  ارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000584 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

یاهروحم یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 143 ھحفص 64 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دیدجت  هاگولگ - اکن و  رهشهب ، یاه  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000586 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6359011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 1)  ) دیبسالگ لالح و  اب  کیلیرکا  نیزر  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000581 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8888

دیبسالگ دیبسالگ وو   لالح   لالح اباب   کیلیرکا   کیلیرکا نیزر   نیزر یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 143 ھحفص 65 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004185000114 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  هگرب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب 

03432234763 .تفرگ / دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ،

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32260452-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چناپ چناپ لور   لور ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 143 ھحفص 66 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچرد تهج  تسویپ  طیارش  لیاف و  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000215 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ طیارش  لیاف و  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  کیتاموتا  برد 

هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچرد هچرد تهج   تهج تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش وو   لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 143 ھحفص 67 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمریغدک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  یقرب  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000662 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک مامتا  زا  دعب  لاس و  نایاپ  ات  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هناماس  همیمض  دیاب  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ 

تسا هدنرب  تکرش  اب  نآ  هنیزه  دنشاب و  هتشاد  یندم  تیلوئسم  همیب  دیاب  یزادنا  هار  بصن و  تهج  یمازعا  تارفن 
تسا هدنرب  تکرش  اب  لمح  یزادنا و  هار  بصن و  هنیزه  هیلک 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6357744 تاصخشم  قبط  یقرب  هحفص 55)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسا تسا هباشمریغدک   هباشمریغدک ناریا   ناریا انمض   انمض یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 9292
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هتشون  کرادم.هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  تاحیضوت  رد 

1101001017000856 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا ینف و  یسرب  تهج  عوضوم  اب  طبترم  یراک  قباوس  تکرش و  مزال  تادنتسم  کرادم و  یمسر و  روتکاف  شیپ  اب  اضما و  دیاب  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرذگ  تمیق  کیکفت  هب  دراوم  دادرارق  سیون  شیپ  رد  افطل   64572543  . نایربکا یاقا  علطم  سانشراک.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  رظن 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6357326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  هب  هجوت  اب  نآ  یزادنا  هار  بصن و  یتراظن و  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091220000002 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  نیسح  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NIN-70122 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 12  اب  هکبش  تحت  هرک  مین  ریوصت  اب  یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
غالبجواس زربلا ،  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 نایاپ  زا  لبق  ارجا  نامز 

ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  زین  تکرش  تادنتسم  کرادم و 

3336136684 یتسپ :  دک  دابآ  ، نیسح  یاتسور  غالبجواس  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  غالبجواس  ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44555020-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44555020-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یتراظن   یتراظن وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح دحاو  دات  دروم  دیاب  دنرب   . هباشم الاک  دک  ههامود  تخادرپ  یلخاد  ددع  ینوریب 3 ددع  هتسب 7 رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یکشزپ  مولع  هاگشناد 

1101090093000165 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

یکشزپ مولع  هاگشناد  تسارح  دحاو  دات  دروم  دیاب  دنرب   . هباشم الاک  دک  ههامود  تخادرپ  یلخاد  ددع  ینوریب 3 ددع  هتسب 7 رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تسارح   تسارح دحاو   دحاو دات   دات دروم   دروم دیاب   دیاب دنرب   دنرب  . . هباشم هباشم الاک   الاک دکدک   ههامود   ههامود تخادرپ   تخادرپ یلخاد   یلخاد ددع   ددع ینوریب  33 ینوریب ددع   ددع هتسب  77 هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع

9595
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غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپرد کرادم  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  هعلاطم  تسیمازلا  تیلاعف  زوجم  نتشاد  تسویپ  لیاف  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا 09375503837

1101093544000110 زاین :  هرامش 
غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   X2 لدم لسکیپاگم  نیبرود 5  ثوتولب و  یاراد GPRS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسیمازلا شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659871 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشه  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44225512-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44222844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

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

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

6357888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  تسارح  رتفد  هب  ات 15/12/1401  دانسا  لیوحت  تهج  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/09123532896

1101092130000232 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  تسارح  رتفد  هب  ات 15/12/1401  دانسا  لیوحت  تهج  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه تکرش  هب  زاجم  تسارح  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  طقف  /09123532896

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخواگ یاتسور  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 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094753000030 زاین :  هرامش 

کارا ناتسرهش  یزکرم   شخب  هناخواگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

تس ددع  رتم  هاگتسد  لکد  1120 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718938183 یتسپ :  دک  هناخواگ ،  یرایهد  تلادع 8  زا  دعب  تراشب  یرتم  16 نابایخ هناخواگ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32216994-086  ، 34659580-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34659580-086 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9797

نیبرود نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن تازیهجت  هارمهب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092552000019 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
انب لیمکت  یهدنایاپ و  سیورس :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک تهج  انمض  .لمآ  لباب و  ، یراس زکارم  رون  مایپ  هاگشناد  رد  ییالط  یتناراگ  لاس  هئارا 5  اب  بصن  تازیهجت  هارمهب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09111563436  هب  ناردنزام  ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  تاعالطا  یروانف  ریدم  یربکا  مناخ  اب  رتشیب  عالطا 

4816118794 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  دابآرزخ  هداج  رتمولیک 7  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33033226-011  ، 33033261-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33033212-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  ینوناق  یکشزپ  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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن بصن تازیهجت   تازیهجت هارمهب   هارمهب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

-- رتم  33 رتم   300300 دنارگل   دنارگل دنرب   دنرب   CAT6CAT6 لباک   لباک -- DX- IPC-HFW2831TP-AS-S2  2DX- IPC-HFW2831TP-AS-S2  2 لدم لدم اوهاد   اوهاد ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   88 نیبرود   نیبرود -- 11 ناونع : : ناونع
رتم رتم   100100 یسکلف   یسکلف

100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DX-IPC-HFW2831TP-AS-S2 لدم اوهاد  ناوخ  کالپ  لسکیپ  اگم  نیبرود 8  -1

رتم دنارگل 300  دنرب   CAT6 لباک -2
رتم یسکلف 100  -3

1101003286000047 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رهم یئاباب 

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

راگدنام تراجت  انیپسار  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  دنارگل  یتراجت  مان   m 305 لوط هرقرق   GAT6UTP لدم هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هرقرق 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ.کی  هجرد  تیفیک و  اب  مالقا  یمامت.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازنابرق 09104391136 یاقآ  سامت  هرامش.کیتامروفنا 

4516773119 یتسپ :  دک  دیما ،  یارس  نابایخ  هنارهم  راولب  گنزاواک  هداج  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33787346-024  ، 33439085-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33439083-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 143 ھحفص 75 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3632250
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3wv7sglrfu8aq?user=37505&ntc=6358165
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6358165?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحتو  تسویپ  تسیل  قبط  بصن  هارمه  هب  شفنب  تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  نیبورد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000383 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن هارمهب  لحم  رد  الاک  لیوحت  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   شفنب   شفنب تیابارت   تیابارت   44 دراه   دراه وو   تروپ   تروپ تشه   تشه چوس   چوس وو   نوتیارب   نوتیارب نیبورد   نیبورد 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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ناهفصا ناتسا  رد  ناشاک  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعلاطم  تاحیضوت  هتسبرادم -  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094389000014 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 120 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد دادعت 15   DS-2CD2166G2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد دادعت 15   DS-2CD2143G2-IU
هاگتسد دادعت 60   DS-2CD1023G0-IU
هاگتسد دادعت 10   DS-2CD1643G0-IZ
هاگتسد دادعت 10   SD-2CD2063G2-IU
هاگتسد دادعت 10   DS-2CD2T66G2-2I

زنل 2.8 طابتراسراپ ، یتناراگ  ، Hikvision تکرش لوصحم 

8731753153 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ناشاک -  هاگشناد  یدنوار -  بطق  راولب  رتمولیک 7  ناشاک - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55912258-031  ، 55912100-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55513010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصا راوخرب  دنکبرک (  هناخباتک  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005217000103 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

راوخرب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. ناهفصا راوخرب   ) دنکبرک هناخباتک  رد  ماجنا  لحم  تسویپ ,  اب  قبطنم  الماک  مزاول  طیارش و  یرادا , دنور  یط  راک و  مامتا  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیدزاب  لحم  زا  ناکمالا  یتح 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  امیسوادص  یوربور  وجاوخ  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8143867731

32126152-031  ، 32220070-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32126150-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) تاقلعتمو نیبرود  لماش  - تظافح گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023001074 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   SCC-B1311P لدم گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 103103

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) تاقلعتمو تاقلعتمو نیبرود   نیبرود لماش   لماش -- تظافح تظافح گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین ناتسرهش  ایلع  هنکچ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نیبرود  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097824000006 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  ایلع  هنکچ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2964-SPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2964-RFPA 2.7-13.5 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
رکتبم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N5016-E لدم لاتیجید  هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

کاترف
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9336157543 یتسپ :  دک  ایلع ،  هنکچ  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43328987-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیبرود   نیبرود یارجاو   یارجاو بصن   بصن ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  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 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت لحم.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  .تسویپ  تسیل  قبط  .یمشچ  ود  نیبرود.دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم دنجریب  هاگدورف 

1101004800000056 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  دشر  نایار  هدنزاس  عجرم   ARIOTEK یتراجت مان   RU100DH لدم یهدنامرف  یمشچ  ود  یترارح  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  قبط  .یمشچ  ود  نیبرود.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باسح اصافم  هئارا  دشابیم  هیاشم  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا 

1101001564000089 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-DF85P لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  باسح  اصافم  هئارا  دشابیم  هیاشم  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32270910-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ ودود   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

باسح باسح اصافم   اصافم هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم هیاشم   هیاشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا

107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 12 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  هب  هتسب ) رادم  نبیرود  یتظافح (  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ظاحل  هدش  یرازگراب  ییاهن  تمیق  رد  ینوناف  تاروسک  هیلک 

1101001475000027 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGAPIXEL BULLET یتراجت مان   NNF 8123HDF-6 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  هب  هتسب ) رادم  نبیرود  یتظافح (  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ظاحل  هدش  یرازگراب  ییاهن  تمیق  رد  ینوناف  تاروسک  هیلک 

3713955589 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  یتیامح  تامدخ  تکرش  بالقنا  لپ  فرط  هب  شترا  نادیم  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32603250-025  ، 32603794-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32603170-025 :: 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

تاروسک تاروسک هیلک   هیلک تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم هبهب   هتسب ) ) هتسب رادم   رادم نبیرود   نبیرود یتظافح (  (  یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ ظاحل   ظاحل هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق ردرد   ینوناف   ینوناف

108108
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یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  لیمکت و  ، هعلاطم الماک  ار  تسویپ  هارمهب  ار  مالعتسا  افطل 

05138643270
1101005438000569 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 20 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  لیمکت و  ، هعلاطم الماک  ار  تسویپ  هارمهب  ار  مالعتسا  افطل 

05138643270

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000119 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسبرادم یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

قیرح6357239 مالعا  متسیس  هحفص 23)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6357409 دکناریا   detector tester(23 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عجرم6357728 هاگشیامزآ  قیرح  مالعا  متسیس  ییامناج و  یرامعم ، یاه  هشقن  یحارط  هژورپ 
یناشنشتآ نامزاسزا  هیدات  ذخا  هارمه  هب  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6357927 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 20)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6358661 مالعا  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 23)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نوز6358768 لرتنک 4  هحفص 23)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک6358828 ناریا  اب  الاک  دک  تسا  رکذ  هب  مزال.رتویپماک  رورس  قاتا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ 
.تسا هدش  تساوخرد  هباشم 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6357508(unifi u6 LR  ) یفقس دیفس  تنیوپ  تنیوپ  هحفص 34)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نآ6357326 یزادنا  هار  بصن و  یتراظن و  ناوخ و  کالپ  نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6358165 -DX-IPC-HFW2831TP-AS-S2 2 لدم اوهاد  ناوخ  کالپ  لسکیپ  اگم  نیبرود 8  -1
رتم یسکلف 100  رتم 3- دنارگل 300  دنرب   CAT6

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " 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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ناهفصا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد روتینام  ینیم 3  لدم  DGI دابهپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003465000108 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
راد روتینام  ینیم 3  لدم  DGI دابهپ - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  رهش  ینیمخ  رمحا  لاله  تیعمج  لحم  رد  لیوحت   - هدوزفا شزرا  یهاوگ  یمسر -  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ناینالب  یاقآ  09132234490

8164676434 یتسپ :  دک  داتس ،  نامتخاس  هناخ  هنیئا  راولب  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36640045-031  ، 36610041-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36619098-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد روتینام   روتینام ینیم  33   ینیم لدم   لدم DGIDGI دابهپ   دابهپ 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  دروآرب  تاصخشم و  اب  ورپ  ینیم 3  کیوم  یرادربسکع  دابهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003240000130 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامسآ هاگن  رتسگ  لاب  روانف  هدننک  هضرع  عجرم   DJI هدنزاس عجرم   Inspire 2 لدم ییاوه  یرادربریوصت  رتپوکداوک  داپهپ  الاک :  مان 

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

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش هب  عنام  اب  دروخرب  مدع  روسنس  هب  زهجم  ، لسکیپاگم ریوصت 48 تیفیک  ،4k یدومع یرادربملیف  یاراد  ورپ  ینیم 3  کیوم  یرادربسکع  دابهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک یتناراگ  یاراد  (. تسیمازلا سامت  هرامش  یراذگراب  ) تسویپدروآرب

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38367401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

راد6357591 روتینام  ینیم 3  لدم  DGI هحفص 84)دابهپ دابهپ  ( دابهپ

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

تسویپ6358352 حرش  هب  دروآرب  تاصخشم و  اب  ورپ  ینیم 3  کیوم  یرادربسکع  هحفص 84)دابهپ  دابهپ  ( دابهپ

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   دروآرب   دروآرب وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   ورپ   ورپ ینیم  33   ینیم کیوم   کیوم یرادربسکع   یرادربسکع دابهپ   دابهپ ناونع : : ناونع 1121 12

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 " ) " ) 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

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

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/232 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ملق   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358387 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

س)  ) ینیسح نیعبرا  راوز  ددرت  لیهست  روظنم  هب  هیباذچ  یزرم  هنایاپ  هطوحم  یهدناماس  هناخاقس و  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزرم6358387 هنایاپ  هطوحم  یهدناماس  هناخاقس و  هحفص 10)ثادحا  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ هطوحم   هطوحم یهدناماس   یهدناماس وو   هناخاقس   هناخاقس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 113113

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

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

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

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

6357263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  مزاول  برد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000643 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752740-044  ، 32752734-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هقطنم6357109 یناگیاب  یارب  قیرح  ءافطا  هحفص 23)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6357239 مالعا  متسیس  هحفص 23)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6357263 تسیل  قبط  مزاول  هحفص 7)برد و  قیرح  ( قیرح

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

رتویپماک6357406 هرادا  رتنس  اتید  قاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 23)86-314-1401/0078  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6357409 دکناریا   detector tester(23 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عجرم6357728 هاگشیامزآ  قیرح  مالعا  متسیس  ییامناج و  یرامعم ، یاه  هشقن  یحارط  هژورپ 
یناشنشتآ نامزاسزا  هیدات  ذخا  هارمه  هب  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6357747 قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  هحفص 23)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مزاول   مزاول وو   برد   برد ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راک6357767 شفک  هحفص 23)نهاریپ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6357927 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 20)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ و6358441 یقرب و  ، یکیناکم تاسیسات  ، یتدورب یترارح و  یاه  متسیس  ریمعت  سیورس و  دادرارق 
زکرم یبناج  تازیهجت  قیرح و  ءافطا  نالعا و  متسیس 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6358661 مالعا  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 23)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نوز6358768 لرتنک 4  هحفص 23)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک6358828 ناریا  اب  الاک  دک  تسا  رکذ  هب  مزال.رتویپماک  رورس  قاتا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ 
.تسا هدش  تساوخرد  هباشم 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قرب6358952 قاتا  قیرح  افطا  هحفص 23)نالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6358979UPS قاتا رورس و  قاتا  قیرح  یافطا  هحفص 23)مالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

کینورتکلا6357888 تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  هحفص 68)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قیرح6357239 مالعا  متسیس  هحفص 23)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6357409 دکناریا   detector tester(23 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6357411 شتآ  دود  هحفص 23)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  اضرهش  هناخباتک  تهج 4  ریگدزد  متسیس  ددع  هب 4  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005217000102 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   NV500 لدم ریگدزد  متسیس  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هئارا  دک  ناریا.ددرگ  مادقا  هظحالم و  امتح  تسویپ  طیارش  اضرهش ,  ماجنا  لحم  یرادا , دنور  یط  راک و  ماجنا  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  امیسوادص  یوربور  وجاوخ  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8143867731

32126152-031  ، 32220070-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32126150-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگدزد6358390 متسیس  ددع  هب 4  هحفص 90)زاین  ریگدزد  ( ریگدزد

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

6358732( تسویپ حرش  هب   ) ریگدزد هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس ددع   ددع   44 هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6357431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوس 28-60 زنل  اب  هارمه   alpha a7c body sony هنیئآ نودب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004098000018 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب الاک  هسانش  ذخا  هب  مزلم  هدننک  نیمأت  دشاب و  زاین  یلک  حرش  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  قباطم  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یلصا ، دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  لحم  ات  الاک  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  یتساوخرد  تاصخشم  اب  ینوس  نیبرود 

8817653481 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220235-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32229090-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا اونسا 55  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000261 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  اب   SLD – 55NK 13000U لدم چنیا  اونسا 55  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ.دامرف  لصاح  سامت  یحوبص  یاقآ  اب 09193175446  یگنهامه  لاوس و  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ ماجنا 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2828 -- 6060 ینوس   ینوس زنل   زنل اباب   هارمه   هارمه   alpha a7c body sonyalpha a7c body sony هنیئآ   هنیئآ نودب   نودب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

چنیا چنیا   5555 اونسا   اونسا نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 1171 17
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گنهآردوبک ینامردراک  یزومآ و  هفرح  هاگودرا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ua5200cc لدم چنیا  ماس 43  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004768000040 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک ینامردراک  یزوما و  هفرح  هاگودرا  هدننک :  رازگرب 
ua5200cc لدم چنیا  ماس 43  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

شیپ یاراد  هدنشورف -  هنیزه  اب  ندوب  بویعم  تروصرد  ربتعم -  یتناراگ  ینامردراک -  هاگودرا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت هرامش  روتکاف و 

6516748785 یتسپ :  دک  هاگورین ،  بنج  نارهت  هداج  رتمولیک 50  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35378770-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35378770-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ua5200ccua5200cc لدم   لدم چنیا   چنیا ماس  4343   ماس نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 118118
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0109248006  هرامش  ننونک  یساکع  نیبرود  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985010687 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داباهمزکرم ناریا  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PXW-Z90 ینوس نیبرود  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094105000005 زاین :  هرامش 

داباهمزکرم ناریا  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  هدننک :  رازگرب 
یرادربملیف نیبرود  الاک :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813116 یتسپ :  دک  داباهم ،  یامیسوادص  مج  ماج  نابایخ  داباهم  ناتسرهش  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42229969-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42229969-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ننونک ننونک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

PXW-Z90PXW-Z90 ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 120120

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

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

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

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

6358064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا هباشم  دنرب  ای  تسویپ و  یاه  تسیل  حرش  هب  دزی  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  سنارفنک  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003466000023 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ .دنیامن هناماس  رد  هدش  مالعا  تمیق  تسویپ  ار  مالقا  زیر  روتکاف  شیپ  امتح  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8913813445 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا   - یرتسگداد لک  هرادا  بنج  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38344516-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38344509-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلرتنک رلرتنک وو   نفورکیم   نفورکیم وو   نیبرود   نیبرود اباب   هارمه   هارمه سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6358338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ml 330 مجح یپوکسوراپال  فرصم  رابکی  گبودنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000434 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسابع وزرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LIBEC یتراجت مان   HOT لدم  8x30 cm زیاس یکیتسالپ  هتسبرادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

بط نامرآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  کپیو 1  یذغاک  هتسب   BAGH5X7 لدم  ml 700 مجح  B57 دک یپوکسوراپال  فرصم  رابکی  گبودنا  الاک :  مان 
ماف دمراف  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  نیون 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mlml   330330 مجح   مجح یپوکسوراپال   یپوکسوراپال فرصم   فرصم رابکی   رابکی گبودنا   گبودنا ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت 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

6358798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریادام یتناراگ  اب   55P615 لا یس  یت  نویزولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000231 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  مازلا  روطب  روتکاف  شیپ  تساوخرد  قبط  طقف  طقف و  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیامت مدع  هلزنم  هب  روصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یتناراگ  عون  دیق  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ   - یراکزور هیوست 10  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم شورف  هب 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6357141 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هدننک  دیلوت  هزوح  رد  ناینب  شناد  یاه  تکرش  ییاسانش 
(IP)

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6357305 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 68)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ6357326 یزادنا  هار  بصن و  یتراظن و  ناوخ و  کالپ  نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوس 635743128-60 زنل  اب  هارمه   alpha a7c body sony هنیئآ نودب  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

راد6357591 روتینام  ینیم 3  لدم  DGI هحفص 84)دابهپ دابهپ  ( دابهپ

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

دیاب6357732 دنرب   . هباشم الاک  دک  ههامود  تخادرپ  یلخاد  ددع  ینوریب 3 ددع  هتسب 7 رادم  نیبرود 
دشاب یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دحاو  دات  دروم 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6357764 رادم  یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 5)تاریمعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ناریادام ناریادام یتناراگ   یتناراگ اباب     5555 P615P615 لالا   یسیس   یتیت   نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 123123

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

چنیا6357806 اونسا 55  هحفص 11)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

6357807ua5200cc لدم چنیا  ماس 43  هحفص 11)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6357827 نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ننونک6357882 یساکع  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6357967PXW-Z90 ینوس نیبرود  هاگتسد  هحفص 11)هس  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6357976 بصن  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6358011 تازیهجت  هارمهب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رلرتنک6358064 نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هحفص 11)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

لباک6358165 -DX-IPC-HFW2831TP-AS-S2 2 لدم اوهاد  ناوخ  کالپ  لسکیپ  اگم  نیبرود 8  -1
رتم یسکلف 100  رتم 3- دنارگل 300  دنرب   CAT6

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6358172 هارمه  هب  شفنب  تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  هحفص 68)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6358229 هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6358328 نیبرود  هحفص 68)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6358338ml 330 مجح یپوکسوراپال  فرصم  رابکی  هحفص 11)گبودنا  نیبرود  ( نیبرود

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

6358339( تسویپ لیاف  قبط  ) تاقلعتمو نیبرود  لماش  - تظافح گنیروتینام  هحفص 68)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6358380 تسیل  قبط  نیبرود  یارجاو  هحفص 68)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمشچ6358412 ود  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاهجرب6358455 نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت و  لماش :  هصقانم  ناونع   2
کشخ تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ  یهار -  نیب  نزخم  یرون 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

دک6358474 ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
دشابیم یمازلا  باسح  اصافم  هئارا  دشابیم  هیاشم 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جردنم6358518 تاصخشم  هب  هتسب ) رادم  نبیرود  یتظافح (  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
.ددرگ ظاحل  هدش  یرازگراب  ییاهن  تمیق  رد  ینوناف  تاروسک  هیلک  تسویپ  لیاف  رد 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یفقس6358693 هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6358703 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریادام6358798 یتناراگ  اب   55P615 لا یس  یت  هحفص 11)نویزولت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسلت یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  79 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010683 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسلت یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- نرک نرک کتکت   7979 ناونع : : ناونع 124124

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

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

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

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

6357202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسلت یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  70 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010681 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6357382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسلت یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تایلمع 52 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010688 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسلت یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- نرک نرک کتکت   7070 ناونع : : ناونع 125125

یپوکسلت یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- تایلمع تایلمع 5252 ناونع : : ناونع 126126

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

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

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

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

6357414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید هقطنم  یپوکسلت  یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تالایس 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010684 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یضارا  روما  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 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

6358182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) tape drive زاس هریخذ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000162 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Storage Works LTO-4 Ultrium 1760 1 SAS Tape Drive in 1U Rack-mount kit لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

راگن هشیدنا 
هاگتسد 25 دادعت : 

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

تسیمازلا شورغف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یاقآ  سامت 43673989  هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید هقطنم   هقطنم یپوکسلت   یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- تالایس تالایس 4040 ناونع : : ناونع 127127

tape drivetape drive زاس   زاس هریخذ   هریخذ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 143 ھحفص 100 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3631787
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k9t5jt27vkkar?user=37505&ntc=6357414
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6357414?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3632031
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m9rw2kg4j48xf?user=37505&ntc=6358182
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6358182?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یپوکسلت6357198 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  هحفص 98)79 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یپوکسلت6357202 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  هحفص 98)70 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یپوکسلت6357382 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تایلمع هحفص 98)52 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ید6357414 هقطنم  یپوکسلت  یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تالایس هحفص 98)40 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6358066 ینف  تاصخشم  اب  زاس  هحفص 34)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6358182tape drive زاس هریخذ  هحفص 98)تساوخرد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6358380 تسیل  قبط  نیبرود  یارجاو  هحفص 68)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6358701(SAN Storage  ) هکبش تحت  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتناس6357275 یدنق 70  هحفص 55)هلک  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6357744 تاصخشم  قبط  یقرب  هحفص 55)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6357744 تاصخشم  قبط  یقرب  هحفص 55)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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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ایوپ هاگن  هعسوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم هبنشجنپعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

6357343 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

HPEPROLIANT DL380 G10Rack رورس هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 2 ای  هقبط 5  کالپ 49  یبرغ  نایدابق  هچوک  دامادریم ، عطاقت  زا  دعب  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  نارهت  سردآ  هب  تکرش  هناخریبد  لاسرا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  یاراد   - 32GB مر -  1TB SSD دراه -  DL380 G9 E5-2620 V3 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005227000019 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد   - 32GB مر -  1TB SSD دراه -  DL380 G9 E5-2620V3 رورس

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  هس  ات  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

3716686441 یتسپ :  دک  هچوک 6 ،  شبن  یمالسا -  یروهمج  راولب  ص - )  ) نیما دمحم  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32935681-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32906641-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPEPROLIANT DL380 G10RackHPEPROLIANT DL380 G10Rack رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  -  - 3232 GBGB  مرمر - -   11 TB SSDTB SSD  دراه دراه - -   DL380 G9 E5-2620  V3DL380 G9 E5-2620  V3  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

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

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

6357772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تست  ، ربتعم یتناراگ  هارمه  هب  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  ددع  دادعت 16  هب  تلو  تعاس 12  رپمآ  ژراش 45  لباق   ups یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس قاتا  هدافتسا  تهج  یزادنا  هار  بصن و 

1101003007000606 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

موادم اگم  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ابص  یتراجت  مان   AH 65 تیفرظ  V 12 ژاتلو  SANAT 1265 لدم  UPS ژراش لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32828419-056  ، 88308139-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو   1212 تعاس   تعاس رپمآ   رپمآ   4545 ژراش   ژراش لباق   لباق   upsups یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  یارب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  رورس  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000078 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

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

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 

هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  خیرات  زا  یراکزور  رثکادح 20 تخادرپ 
ربتعم یتناراگ  یاراد 
یمیهاربا  09151188137

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ددع   ددع 11 ناونع : : ناونع 132132

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

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

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

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

6357919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000430 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   KING یتراجت مان   DDR4 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  تسویپ  تسیل  لک  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 1 

روپ 09128024887 یراهب  سدنهم 
ف دوش /.  لاسرا  تمیق  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

simatic ipc574c تسویپ حرش  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001797 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس یتعنص  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: 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

6357993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقاصلا لیاف  تاصخشم  اب   ups - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  - 2

ددرگ تمیق  هئارا  یتساوخرد  دروم  هب  طقف  تسا  دنمشهاوخ  - 3
1101093945000040 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 

نیپیلیف هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقاصلا لیاف  تاصخشم  اب   ups - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  - 2

ددرگ تمیق  هئارا  یتساوخرد  دروم  هب  طقف  تسا  دنمشهاوخ  - 3

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33459252-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33443868-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

upsups ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001143000063 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant ML 350 tower G6 sff chassis server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت تسویپ -  تاصخشم  طیارش و  قباطم   Proliant-DL380Generation9 لدم  HD دنرب  SERVER هاگتسد  3 هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مایخ 29 شبن  دهشم  سردآ :  یلخاد 512 و 507   051-37625201-3: دهشم سانشراک 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  روما  تیریدم  نامتخاس  مایخ 29 -  شبن  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9185837659

37680106-051  ، 37625201-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37663771-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم زاین  دروم  تسویپ  تاصخشماب  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751001386 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 146 تیفرظ لدم 418367  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزهودشابیم  ههام  تخادرپودشابیم 3 یمالعادک.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  تاصخشماب  رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 136136

دشابیم دشابیم زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ تاصخشماب   تاصخشماب رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE ProLiant DL380 Gen10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003409000005 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنک  نیمضت  ار  رورس  لخاد  تاعطق  ندوب  لانیجروا  یتسیاب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اه  نیبرود  رورس  تهج   Windows Server 2016 بصن

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  رورس و  زودنیو  بصن  هنیزه  نامزاس و  رورس  قاتا  لحم  رد  لیوحت 

8815713181 یتسپ :  دک  هجدوب ،  همانرب و  نابایخ  یناشاک - هللا  تیآ  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333321-038  ، 33333317-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33331806-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ زکرم  یامیس  ادص و   :: 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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  یتسویپ  کرادم  دیرخ  کالم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001645000073 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185713111 یتسپ :  دک  نالیگ ،  زکرم  یامیس  ادص و  - تلاسر نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33832301-013  ، 33827001-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33827007-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE ProLiant DL380 Gen10HPE ProLiant DL380 Gen10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 138138

 . . دشاب دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم دیرخ   دیرخ کالم   کالم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 139139

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

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

زا 143 ھحفص 109 
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یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN HP 2050 تهج SSD دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000302 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   SSD SAMSUNG 250G PRO M2 لدم  GB 250 تیفرظ رورس  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

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

اب یگنهامه  تهج  .دشاب  یم   HP 2050 جیروتسا یور  بصن  تهج  قوف  یاهدراه  .ددع  دادعت 8  هب   Samsun SSD 960G PM 1653 دراه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  سامت 09155238831  هرامش 

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cpu تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000434 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش قبط  تمیق  مالعا  / دشاب یم  رظن  دم  یناریا  یالاک  امتح  لخاد ،  تخاس  یالاک  دوجو  تروص  رد  / دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  فذح  هدننک  نیمات  خساپ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  گولاتاک  هئارا  دشاب و  تسویپ  مالعتسا 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412673-081  ، 384120-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN HP 2050SAN HP 2050 تهج   تهج SSDSSD  دراه دراه ناونع : : ناونع 140140

cpucpu ناونع : : ناونع 141141

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

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

زا 143 ھحفص 110 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  rfp قباطم رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000291 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تسویپ  رد  یتساوخرد  تاصخشم  قباطم  هموزر  قباوس و  تاصخشم ،  هئارا  (: 

دیئامن لصاح  سامت  هرامش 02123902243  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   rfprfp قباطم   قباطم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

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

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

زا 143 ھحفص 111 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G9 رورس ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصحشم  اب 

1101001554000627 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

G9 رورس ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصحشم  اب 

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

22164910-021  ، 22167200-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6357263 تسیل  قبط  مزاول  هحفص 7)برد و  قیرح  ( قیرح

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

6357343HPEPROLIANT DL380 G10Rack رورس هاگتسد  کی  هحفص 101)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یتناراگ6357477 یاراد   - 32GB مر -  1TB SSD دراه -  DL380 G9 E5-2620 V3 رورس دیرخ 
ربتعم

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

رتویپماک6357648 هحفص 34)متسیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تلو6357772 تعاس 12  رپمآ  ژراش 45  لباق   ups هحفص 101)یرتاب رورس  ( رورس

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

رورس6357790 ددع  هحفص 101)1 رورس  ( رورس

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

رتویپماک6357919 هحفص 101)تاعطق  رورس  ( رورس

تسویپ تسویپ تاصحشم   تاصحشم اباب     G9G9  رورس رورس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 143143
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدوسرف6357926 یاهکراپ  یزاسزاب  یتاغیلبت 2 - یاهولبات  بصن  تخاس و  -1 لماش :  هصقانم  ناونع   7
رباعم یارب  تالحم  یهدناماس  رهش 4- حطس  یاههرادج  یزاس  ابیز  وراگن  راوید  حطس 3-

رورس تازیهجت  دیرخ  تخاس 6- شیپ  راوید  ینتب  تاعطق  بصن  لمح و  یریگراب  هیهت  یوک 5-
رهش حطس  یتشادهب  سیورس  لیمکت  یزاسزاب و  ثادحا و  هکبش 7- جیروتسا و  یزکرم 

هحفص 7) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدوسرف6357934 یاهکراپ  یزاسزاب  یتاغیلبت 2 - یاهولبات  بصن  تخاس و  -1 لماش :  هصقانم  ناونع   7
رباعم یارب  تالحم  یهدناماس  رهش 4- حطس  یاههرادج  یزاس  ابیز  وراگن  راوید  حطس 3-

رورس تازیهجت  دیرخ  تخاس 6- شیپ  راوید  ینتب  تاعطق  بصن  لمح و  یریگراب  هیهت  یوک 5-
رهش حطس  یتشادهب  سیورس  لیمکت  یزاسزاب و  ثادحا و  هکبش 7- جیروتسا و  یزکرم 

هحفص 7) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6357983 هحفص 101)رورس  رورس  ( رورس

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

6357993ups(101 هحفص رورس  ( رورس

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

رورس6358001 هاگتسد  هحفص 101)3  رورس  ( رورس

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

دشابیم6358309 زاین  دروم  تسویپ  تاصخشماب  رورس  هحفص 101)دراه  رورس  ( رورس

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

6358492HPE ProLiant DL380 Gen10 هحفص 101)رورس رورس  ( رورس

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

6358524 . دشاب یم  یتسویپ  کرادم  دیرخ  کالم  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 101)ناریا  رورس  ( رورس

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

6358680SAN HP 2050 تهج SSD هحفص 101)دراه رورس  ( رورس

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

6358691cpu(101 هحفص رورس  ( رورس

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

دک6358828 ناریا  اب  الاک  دک  تسا  رکذ  هب  مزال.رتویپماک  رورس  قاتا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ 
.تسا هدش  تساوخرد  هباشم 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6358845  rfp قباطم رورس  هاگتسد  کی  هحفص 101)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6358850 تاصحشم  اب   G9 رورس ددع  هحفص 101)کی  رورس  ( رورس

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

6358897(Axigen  ) نژیسکا رورس  لیمیا  هحفص 11)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6358979UPS قاتا رورس و  قاتا  قیرح  یافطا  هحفص 23)مالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6357149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتیمسنارت نشیزوپ   ) ولاو لرتنک  ناکم  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR ELEMENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000563 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ورتپ ارفا  کاپ  هدننک  هضرع  عجرم  ورتپ  ارفا  کاپ  هدنزاس  عجرم   RTD لدم ید.یت.رآ  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 195 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  میظنت و  تسویپ  حرش  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رتیمسنارت رتیمسنارت نشیزوپ   نشیزوپ  ) ) ولاو ولاو لرتنک   لرتنک ناکم   ناکم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 144144

SENSOR ELEMENTSENSOR ELEMENT ناونع : : ناونع 145145
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یقرب  هلپ  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000459 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ تعنص  مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   MASA یتراجت مان   3STATION رت زاس  کولب   WS/WE24 یرون لماک  روسنس  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  لیاف  قبط  دسرب و  رظان  داتب  دیاب  الاک.دشابیم  هاگدورف  رابنا  رد  لیوحت  هدنشورف و  هدهعب  لمح.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهیقف  09125555767 نفلت

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008994-021  ، 55678390-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یقرب   یقرب هلپ   هلپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 146146
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURESTAT&REPEATER: HVAC CARRIER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000562 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

نایل سرتا  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایل  سرتا  اسآ  هدنزاس  عجرم  وکسرتا  اسآ  یتراجت  مان   Carrier رلیچ  RSHH79NZ047C لدم امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  میظنت و  تسویپ  حرش  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31315617-077 :: 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   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6358367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURESTAT&REPEATER: HVAC CARRIERPRESSURESTAT&REPEATER: HVAC CARRIER ناونع : : ناونع 147147

هریگ هریگ نیباکود -  -  نیباکود یربرفاسم   یربرفاسم گنال   گنال گنیک   گنیک سوبوتا   سوبوتا نیباک   نیباک عافترا   عافترا میظنت   میظنت یکیتامونپ   یکیتامونپ پاپوس   پاپوس ونر -  -  ونر نویماک   نویماک خرچ   خرچ یپوت   یپوت هعطق   هعطق هرهم   هرهم ناونع : : ناونع
شوب شوب دیارپ -  -  دیارپ تسار   تسار تمس   تمس خرچ   خرچ لماک   لماک قبط   قبط وزوسیا -  -  وزوسیا تنویماک   تنویماک رامش   رامش رتمولیک   رتمولیک روسنس   روسنس یزلف   یزلف هحفص   هحفص وکیویا - - وکیویا نویماک   نویماک یلدنص   یلدنص یکیتسال   یکیتسال

دربراک دربراک   EC 042  0 .75EC 042  0 .75 یزلف   یزلف شوب   شوب ---- اراتیودنرگ اراتیودنرگ یکوزوس   یکوزوس پچپچ   الاب   الاب روتوم   روتوم هتسد   هتسد هعطق   هعطق هدنرادهگن   هدنرادهگن وسوم -  -  وسوم نامرف   نامرف هبعج   هبعج تسب   تسب یکیتسال   یکیتسال
وزوسیا وزوسیا تنویماک   تنویماک شوگ   شوگ هسهس   پمپ   پمپ هعطق   هعطق نوتسیپ   نوتسیپ -- نویماک نویماک یرتاب   یرتاب لباک   لباک یکیتسال   یکیتسال میس   میس هتسد   هتسد زنب --  --  زنب نویماک   نویماک روتوم   روتوم پاپوس   پاپوس لیم   لیم

148148
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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 

1101092288006383 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  نیباک  عافترا  میظنت  یکیتامونپ  پاپوس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Automotive Industry Co.,Ltd
ددع 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دایماز هدننک  هضرع  عجرم   Eurocargo وکیویا نویماک  یلدنص  یکیتسال  هریگ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 15 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 80 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
مزاول تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  اراتیودنرگ  یکوزوس  پچ  الاب  روتوم  هتسد  هعطق  هدنرادهگن  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رجت تراجت  ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  لیزرب  هدنزاس  روشک  زنب  نویماک  روتوم  پاپوس  لیم  دربراک   EC 042 0.75 یزلف شوب  الاک :  مان 

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

دایماز هدننک  هضرع  عجرم   AT440 لدم سیلارتسا  نویماک  یرتاب  لباک  یکیتسال  میس  هتسد  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  شوگ  هس  پمپ  هعطق  نوتسیپ  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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

6357149( رتیمسنارت نشیزوپ   ) ولاو لرتنک  ناکم  هحفص 114)روسنس  روسنس  ( روسنس
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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

6357419SENSOR ELEMENT(114 هحفص روسنس  ( روسنس

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

یتسویپ6357633 لیاف  قبط  یقرب  هلپ  هحفص 114)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

6357907PRESSURESTAT&REPEATER: HVAC CARRIER(114 هحفص روسنس  ( روسنس

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

گنیک6358367 سوبوتا  نیباک  عافترا  میظنت  یکیتامونپ  پاپوس  ونر -  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم 
روسنس یزلف  هحفص  وکیویا - نویماک  یلدنص  یکیتسال  هریگ  نیباکود -  یربرفاسم  گنال 

یکیتسال شوب  دیارپ -  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  وزوسیا -  تنویماک  رامش  رتمولیک 
-- اراتیودنرگ یکوزوس  پچ  الاب  روتوم  هتسد  هعطق  هدنرادهگن  وسوم -  نامرف  هبعج  تسب 

یکیتسال میس  هتسد  زنب --  نویماک  روتوم  پاپوس  لیم  دربراک   EC 042 0.75 یزلف شوب 
وزوسیا تنویماک  شوگ  هس  پمپ  هعطق  نوتسیپ  - نویماک یرتاب  لباک 

هحفص 114) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 11 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   - نغور چیئوس  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006087 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BARKSDALE یتراجت مان   UNS1000 لدم گولانآ  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب هئارا  مدع  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هنیزه  رهشوب و  ات  لمح  - تسا هباشم  دکناریا  - ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  گرب  - دشابیم ههام  تخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  ینف 

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

23942630-021  ، 22664470-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا  - - نغور نغور چیئوس   چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس هارمه  هب  تاقلعتم  اب  رتویپماک  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000758 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS 326 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ینیما داوج  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   POSTEK یتراجت مان  لدم 1300  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   ZHZ-00026 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگ  تمیق  سپس  هعلاطم و  امتح  امتح و  یتسویپ  هگرب  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595023-041  ، 31595050-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31595050-041 :: 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

تسویپ6357223 لیاف  قبط   Cisco c9200-48T چوس هاگتسد  ود  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم6357467 دکناریا   - نغور چیئوس  هحفص 118)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

تاموزلم6357802 رگید  وکسیس و  یرون  ربیف  هحفص 34)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6357905 هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشاب6358327 یمن  رظن  دم  یباختنا  دک  ناریا   *** تروپ باه 4  تروپ و  ود  ما  یو  هحفص 34)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوس چیئوس هارمه   هارمه هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 143 ھحفص 119 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6358369X لدم  - ws-c2960X-48 fps-i لدم طقف  وکسیس  چیئوس  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6358727 لودج  ریداقم  تاصخشم و  قبط  وکسیس  هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6358918 هارمه  هب  تاقلعتم  اب  رتویپماک  لماک  هحفص 118)متسیس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

تسویپ6357223 لیاف  قبط   Cisco c9200-48T چوس هاگتسد  ود  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6357905 هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بصن6358172 هارمه  هب  شفنب  تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  هحفص 68)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسکات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوشیمن هداد  رثا  بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( یتسویپ کرادم  قباطم  یتوص ( متسیس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005121000209 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوشیمن هداد  رثا  بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( یتسویپ کرادم  قباطم  یتوص ( متسیس  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 143 ھحفص 120 
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم....روتالودم.اوتحم  شخپ  هاگتسد.یباعشنا  هدننک  میسقت  - یروبع هدننک  میسقت.نیال  ریاف  یلپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001283 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم اب  ییامنهارو  شسرپ  تهج   - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیابراک  تسا - یمازلا  یتسویپ  تسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09168040884 تارجش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

106-105-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم تعاس 15:30عبنم ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6358465 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1402/01/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفیک یبایزرا  اب  یدیشروخ  یاه  لولس  تازیهجت  عاونا  دیرخ  - 1

یتوصارف بای  تشن  لباک -  رتست  تازیهجت  عاونا  هاگتسد  دیرخ 11 - 2

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  ینمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

نالیگ نتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: سردآ سردآ

013-33663006  - 33606571 :: 02141934 و 33621750 -  نفلت http://iets.mporg.ir http://www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
http://www.gilanpdc.ir http://tender.tavanir.org.ir

:: سکف :: tadarokat@gilanpdc.irسکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم....روتالودم.اوتحم   قباطم....روتالودم.اوتحم شخپ   شخپ هاگتسد.یباعشنا   هاگتسد.یباعشنا هدننک   هدننک میسقت   میسقت -- یروبع یروبع هدننک   هدننک میسقت.نیال   میسقت.نیال ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ناونع : : ناونع 152152

تشن تشن لباک -  -  لباک رتست   رتست تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا هاگتسد   هاگتسد 1 11 1 دیرخ   دیرخ - - 22 یدیشروخ   یدیشروخ یاه   یاه لولس   لولس تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ - - 11 لماش :  :  لماش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتوصارف یتوصارف بای   بای

153153

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

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

زا 143 ھحفص 121 
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نالیگ زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6358699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  دیرخ  کالم  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001645000075 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-RMX-03 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185713111 یتسپ :  دک  نالیگ ،  زکرم  یامیس  ادص و  - تلاسر نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33832301-013  ، 33827001-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33827007-013 :: 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

یتوص6357393 متسیس  هحفص 120)نیمات  توص  ( توص

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

راد6357591 روتینام  ینیم 3  لدم  DGI هحفص 84)دابهپ دابهپ  ( دابهپ

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

شخپ6357659 هاگتسد.یباعشنا  هدننک  میسقت  - یروبع هدننک  میسقت.نیال  ریاف  یلپمآ 
تسویپ تسیل  قباطم....روتالودم.اوتحم 

هحفص 120) توص  ( توص

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

چنیا6357806 اونسا 55  هحفص 11)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

6357807ua5200cc لدم چنیا  ماس 43  هحفص 11)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

هاگتسد6358465 دیرخ 11 یدیشروخ 2 - یاه  لولس  تازیهجت  عاونا  دیرخ  - 1 لماش :  تازیهجت  دیرخ 
یتوصارف بای  تشن  لباک -  رتست  تازیهجت  عاونا 

هحفص 120) توص  ( توص

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

6358680SAN HP 2050 تهج SSD هحفص 101)دراه رورس  ( رورس

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 154154

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت6358699 یتوص و  متسیس  رسکلپ  هحفص 120)یتلام  توص  ( توص

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

ناریادام6358798 یتناراگ  اب   55P615 لا یس  یت  هحفص 11)نویزولت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6357204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بط نونف  دنرب  گنیروتینام  لاتف  لباترپ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000419 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نونف  دنرب  گنیروتینام  لاتف  لباترپ  هیاپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست.ناتسرامیب 3 برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یصلاخ سدنهم  09379656055: سامت

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بطبط نونف   نونف دنرب   دنرب گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف لباترپ   لباترپ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 155155

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  + بلق راون  رتلوه  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000581 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARDIOLINE S.P.A هدنزاس عجرم   CARDIOLINE یتراجت مان   walk400h لدم بلق  راون  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب الاک  تریاغم  تروص  رد  .تسا  هدنشورف  تکرش  هدهعب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تاصخشم  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تدوع  الاک  یتساوخرد  تاصخشم 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگاو دحاوروتیپماک  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090483000076 زاین :  هرامش 

درجورب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  تسیل  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916838189 یتسپ :  دک  درجورب ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  نامتخاس  باون  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42512931-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42539001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رازفا   رازفا مرن   مرن ++ بلق بلق راون   راون رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 156156

ریگاو ریگاو دحاوروتیپماک   دحاوروتیپماک لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6357615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط هباشم -  دک  ناریا  یناریا -  الماک  دنرب  اب  هیذغت  رتنیرپ  لبیل  تعرسرپ و  رنکسا  ناوخ -  دکراب  یصیخشت  روتینام  -pc سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ینف تاصخشم  تسویپ (  لیاف 
1101091290000125 زاین :  هرامش 

درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  تسیمازلا .  هناماس  تسویپ  رد  زاین  دروم  کرادم  مامت  تسیمازلا .  لوصحم  دنرب  تاصخشم و  تایئزج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هیوست  هزور  رابنا 10  دیسر  سانشراک و 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229010-026  ، 44229013-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  روتینام  یرادا و  رتیپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003333000026 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   INTEL Core I3 4160 لدم یرادا  هنایار  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  روتینام  یرادا و  رتیپماک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819773896 یتسپ :  دک  کالماو ،  دانسا  تبث  لک  هرادا  ارسداد  بنج  نارهت   نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136292-86  ، 33136292-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33132100-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت رتنیرپ   رتنیرپ لبیل   لبیل وو   تعرسرپ   تعرسرپ رنکسا   رنکسا ناوخ -  -  ناوخ دکراب   دکراب یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام -- pcpc سیک   سیک ناونع : : ناونع 158158

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام وو   یرادا   یرادا رتیپماک   رتیپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000102 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L204WT لدم  in 20 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

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

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه دش - دهاوخ  تدوع  تکرش  هب  الاک  سانشراک  طسوت  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یفیس سدنهم  مناخ  هرامشاب 03533261232( سامت  لاوس  هنوگره  تروص  رد   - هدنشورف هدهع  هب  لاسرا 

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32351206-035 :: 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 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  تابساحم  ناوید  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   ) تسویپ لیاف  حرش  هب  روتینام  یرتویپماک و  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004919000006 زاین :  هرامش 

تابساحم ناوید  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   ) تسویپ لیاف  حرش  هب  روتینام  یرتویپماک و  لماک  متسیس  - 

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

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   ) تسویپ لیاف  حرش  هب  روتینام  یرتویپماک و  لماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585997649 یتسپ :  دک  کالپ 96 ،  تلم  کناب  بنج  عاعش  نادیم  هب  هدیسرن  یناهارف  ماقم  مئاق  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88302641-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88302644-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   روتینام   روتینام وو   یرتویپماک   یرتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  نژیو  سکیا  روتینام  هاگتسد  کی  رتویپماک و  سیک  هاگتسد   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000308 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
روپ ناحیر  نمحرلادبع 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ایک هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GIGABYTE یتراجت مان   H410M S2H SOCKET 1151 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
کشونا تعنص 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  یهاوگ  نتشادن  تروص  رد   Main Frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و   " شیارگ رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمیق هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف   - یراذگراب تسویپ  هب  یتسیاب  روتکاف  شیپ  - یراک زور  یدقن 10  هیوست  - ددرگ یم  فذح 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم نژیو   نژیو سکیا   سکیا روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   2 020 ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاحیضوت  حرش  هب  ناریا  تخاس  روتینام  ددع  کی  سیک و  ددع  ود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000086 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32890997-028  ، 33699101-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا تخاس   تخاس روتینام   روتینام ددع   ددع کیکی   وو   سیک   سیک ددع   ددع ودود   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 163163

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6357936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم اه  الاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  هاگتسدکی  مادک  ره  زا  رتنیرپ  روتینام و  لماک و  تاقلعتم  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  دشاب .  یم 

1101001049000235 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M 1132 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هیوست .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لقن و  لمح و  یریگراب ،  هنیزه  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ممعم 09123321737 سدنهم  ینف  سانشراک.تفریذپ  دهاوخ  تروص  لاس  نایاپ  ات  ینف  سانشراک  دات  هتبثم و  دانسا  الاک و  لاسرا  ضحم  هب  باسح 

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام وو   لماک   لماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6357981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط فیدر 4 )  ) رتنیرپ ددع  و 2  فیدر 3 ) ) رنکسا ددع  فیدر 2)و 1   ) روتینام ددع  و 7  فیدر 1 )  ) رتویپماک سیک  ددع   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  اهدک  ناریا.تسویپ  لیاف  تاصخشم 

1101092570000193 زاین :  هرامش 
( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یواشیبغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH/NRG یتراجت مان   MP7001 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد   CONTEX یتراجت مان   HD3630 لدم  A0 دیفس هایس و  یگنر و  تعرس  رپ  هشقن  رنکسا  الاک :  مان 

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

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   D-S لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصرد.ددرگ  رداص  زکرم  نآ  مسا  هب  تسیاب  یم  روتکاف  دشاب و  یم  ناشاک  هقطنم ی  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  تهج  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  ، رادرب هرهب  دحاو  سانشراک  طسوت  لوصحم  دات  مدع  ای  یتساوخرد  طیارش  تیاعر 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460199-031  ، 55460180-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55441170-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط ( ( 44 فیدر   فیدر  ) ) رتنیرپ رتنیرپ ددع   ددع   22 وو   فیدر  33 ) ) فیدر )) رنکسا رنکسا ددع   ددع   11 وو   (( 22 فیدر   فیدر  ) ) روتینام روتینام ددع   ددع وو  77   ( ( 11 فیدر   فیدر  ) ) رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ددع   ددع   77 ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6358030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  فیدر 3 ) ) روتینام ددع  و 1  فیدر 2 )  ) رتنیرپ ددع  و 1  فیدر 1 )  ) رتویپماک سیک  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  اهدک  ناریا 

1101092570000192 زاین :  هرامش 
( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NFH 1214 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان   D-S لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

مدع تروصرد.ددرگ  رداص  زکرم  نآ  مسا  هب  تسیاب  یم  روتکاف  دشاب و  یم  ناشاک  هقطنم ی  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  تهج  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  ، رادرب هرهب  دحاو  سانشراک  طسوت  لوصحم  دات  مدع  ای  یتساوخرد  طیارش  تیاعر 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460199-031  ، 55460180-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55441170-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رتنیرپ - - رتنیرپ رتویپماک -  -  رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6358360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک و تاصخشم.تسا  هباشم  دکناریا.هاگتسدکی  هراک  دنچ  یرزیل  رگپاچ.سوم  دروبیک و  روتینام و  اب  هاگتسد  رتویپماک 2  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هبساحم  یلک  تمیق   . تسویپ دیرخ  طیارش 

1101050035000014 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یناثربکا ریما  هدننک  هضرع  عجرم   NING BO یتراجت مان   NH816 لدم هنایار  سیک  دربراک  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

الاک و تاصخشم  .تسا  هباشم  دکناریا   . هاگتسدکی هراک  دنچ  یرزیل  رگپاچ  .سوم  دروبیک و  روتینام و  اب  هارمه  لماک  هاگتسد  رتویپماک 2  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  دیرخ  طیارش 

3817793163 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  ماق  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456397-086  ، 34456500-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34456422-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو الاک   الاک تاصخشم.تسا   تاصخشم.تسا هباشم   هباشم دکناریا.هاگتسدکی   دکناریا.هاگتسدکی هراک   هراک دنچ   دنچ یرزیل   یرزیل رگپاچ.سوم   رگپاچ.سوم وو   دروبیک   دروبیک وو   روتینام   روتینام اباب   هاگتسد   هاگتسد   22 رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ هبساحم   هبساحم یلک   یلک تمیق   تمیق  . . تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش

167167

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6358362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000093 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( ددع کی   ) TP-LINK TL_WR941HP مدوم - 

( ددع هس   ) TP-LINK TL-WA901ND450MBS مدوم
( ددع ود   ) PE6642 لدم کینورتکلا  تراپ  ژاتلو  ظفاحم 

( ددع راهچ   ) راد ظفاحم  قرب  یهاردنچ 
( ددع راهچ   ) ADS 40FSG-19 یج لا  روتینام  صوصخم  روتبادآ 

( ددع هس  )tl-wn722n لدم یاف  یاو  لگناد 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

1515674311 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  یبرغ -  نابایخ 16  شبن  یقهیب - راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 168168

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6358491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000177 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
دیفس دور  نارجات  هدننک  هضرع  عجرم   VIEW M یتراجت مان   VLC-2400 لدم  in 24 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

ههامکی هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 169169

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

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

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

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

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

6358733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  لمح  هنیزه  / هباشم دک  / ههام 5 تخادرپ  / ددع دیل 10 وددع 5 دیل 10 هس  ناریاص  یتایح  مئالع  روتینام   EKG لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف رد  IRC دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک

1101000257004247 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Check Me Lite یکشزپ بلق  راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیق امتح  تاحیضوت  تمسق  رد  شورف  سانشراک  هرامش  ددرگ / همیمض  روتکاف  شیپ  / امنهر 05831525050/ یمیهاربا  05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ یراددوخ  یدقن  تمیق  جرد  زا  / ددرگ

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام   EKGEKG لباک   لباک ناونع : : ناونع 170170

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

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

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

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

6358762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  هب  یج  لا  چنیا  روتینام 32  تاقلعتم و  اب  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000095 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هاگن نما  هرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   DOUAL CORE لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدننک  دیلوت  روشک   LG یتراجت مان   32LY340C لدم  in 32 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ید سا  سا  دراه  مه  تیاب و  ارت  لانرتنیا 1 دراه  مه  دوش  تقد.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  تقد  تاصخشم  تسویپ و  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رتویپماک  تاقلعتم  ئزج   512

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   3232 روتینام   روتینام وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 171171

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

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

زا 143 ھحفص 137 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3632555
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ftzvlpylrvgls?user=37505&ntc=6358762
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6358762?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6358998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000220 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Pro 20 EX 8GL B| یآ سا  ما  | چنیا ات 19.9   18  | یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33308412-041 :: 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

بط6357204 نونف  دنرب  گنیروتینام  لاتف  لباترپ  هحفص 123)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6357228 تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  + بلق راون  رتلوه  هاگتسد  هحفص 123)کی  روتینام  ( روتینام

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

ریگاو6357513 دحاوروتیپماک  لماک  هحفص 123)تس  روتینام  ( روتینام

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

راد6357591 روتینام  ینیم 3  لدم  DGI هحفص 84)دابهپ دابهپ  ( دابهپ

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

هیذغت6357615 رتنیرپ  لبیل  تعرسرپ و  رنکسا  ناوخ -  دکراب  یصیخشت  روتینام  -pc هحفص 123)سیک روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6357631 ینف  تاصخشم  قبط  روتینام  یرادا و  رتیپماک  هحفص 123)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رازفا6357662 مرن  نوخراشف +  رتلوه  هاگتسد  هحفص 11)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 172172

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

رتویپماک6357666 لماک  هحفص 123)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

6357687( تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   ) تسویپ لیاف  حرش  هب  روتینام  یرتویپماک و  لماک  هحفص 123)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

تاصخشم و6357734 اب  قباطم  نژیو  سکیا  روتینام  هاگتسد  کی  رتویپماک و  سیک  هاگتسد   20
تسویپ لیاف  تامازلا 

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

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

هتسب6357764 رادم  یاه  نیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 5)تاریمعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناریا6357796 تخاس  روتینام  ددع  کی  سیک و  ددع  ود  هحفص 123)دادعت  روتینام  ( روتینام

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

یتفن6357811 یوکس   DCS هناماس ءاقترا  یزاسون و  هحفص 5)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رنکسا6357931 رتنیرپ و  هارمه  هب  لماک  حطس 3  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 34)4 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتنیرپ6357936 روتینام و  لماک و  تاقلعتم  هحفص 123)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

و 63579812 فیدر 3 ) ) رنکسا ددع  فیدر 2)و 1   ) روتینام ددع  و 7  فیدر 1 )  ) رتویپماک سیک  ددع   7
.تسا هباشم  اهدک  ناریا.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  فیدر 4 )  ) رتنیرپ ددع 

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6358030 رتنیرپ - رتویپماک -  هحفص 123)سیک  روتینام  ( روتینام

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

دنمشوه6358188 هکبش  لنپ  هحفص 20)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6358339( تسویپ لیاف  قبط  ) تاقلعتمو نیبرود  لماش  - تظافح گنیروتینام  هحفص 68)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هراک6358360 دنچ  یرزیل  رگپاچ.سوم  دروبیک و  روتینام و  اب  هاگتسد  رتویپماک 2  سیک 
یلک تمیق   . تسویپ دیرخ  طیارش  الاک و  تاصخشم.تسا  هباشم  دکناریا.هاگتسدکی 

ددرگ هبساحم 

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6358362 هحفص 123)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6358491 هحفص 123)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

یتایح6358733 مئالع  روتینام   EKG هحفص 123)لباک روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

چنیا6358762 روتینام 32  تاقلعتم و  اب  لماک  هحفص 123)سیک  روتینام  ( روتینام

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

چیئوس6358918 هارمه  هب  تاقلعتم  اب  رتویپماک  لماک  هحفص 118)متسیس  چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 123)روتینام6358998 روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

هتسبرادم6357827 نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6358011 تازیهجت  هارمهب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6358229 هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6358328 نیبرود  هحفص 68)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6358338ml 330 مجح یپوکسوراپال  فرصم  رابکی  هحفص 11)گبودنا  نیبرود  ( نیبرود

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

دک6358474 ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
دشابیم یمازلا  باسح  اصافم  هئارا  دشابیم  هیاشم 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6358703 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6357394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  5 بایغ ( روضح و  هاگتسد  یرتاب  و  هاگتسد )  3  ) بایغ روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000226 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ZK TECO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZK TECO یتراجت مان   UFACE 402 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع   55 بایغ ( ( بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد یرتاب   یرتاب وو   هاگتسد ) ) هاگتسد   33  ) ) بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 173173

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

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

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

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

6358684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IVD تیلباق اب  شیف  ویراک  رازفا  مرن  هارمهب  رتلیف  تنسرولف 4  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000210 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   BIOLOGICAL MICROSCOPE یتراجت مان  یهاگشیامزآ  دربراک   NI-U لدم یتاقیقحت  یژولویب  تنسرولف  پوکسورکیم  الاک :  مان 

رتسگ زیهجت  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IVD تیلباق اب  شیف  ویراک  رازفا  مرن  هارمهب  رتلیف  تنسرولف 4  پوکسورکیم 

ههام 2 تخادرپ.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37924000-031 :: 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

تسویپ6357228 تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  + بلق راون  رتلوه  هاگتسد  هحفص 123)کی  روتینام  ( روتینام

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

یریوصت6357305 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 68)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6357394( ددع  5 بایغ ( روضح و  هاگتسد  یرتاب  و  هاگتسد )  3  ) بایغ روضح و  هحفص 140)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

قبط6357434 ینهذ  ناوت  مک  نازومآ  شناد  ییادتبا  یناتسبد و  شیپ  هرود  یشزومآ  هتسب 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اوارت6357450 رازفا  مرن  هحفص 11)یناسرزورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6357662 مرن  نوخراشف +  رتلوه  هاگتسد  هحفص 11)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6357975HIS یرازفا و مرن  هکبش ، هحفص 11)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

IVDIVD  تیلباق تیلباق اباب   شیف   شیف ویراک   ویراک رازفا   رازفا مرن   مرن هارمهب   هارمهب رتلیف   رتلیف   44 تنسرولف   تنسرولف پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6358684IVD تیلباق اب  شیف  ویراک  رازفا  مرن  هارمهب  رتلیف  تنسرولف 4  هحفص 140)پوکسورکیم  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ6358837 لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم   EDR هحفص 11)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6358897(Axigen  ) نژیسکا رورس  لیمیا  هحفص 11)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6357305 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 68)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 143 ھحفص 143 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 15 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 17 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 38 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 15 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 18 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 15 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 29 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 22 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 26 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 10 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)

