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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 نابآ   نابآ   1515 هبنشکی   هبنشکی 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   163,750هکس , 000163,750 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   98مهرد ,03098 ,030

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   154,460هکس , 000154,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   232رالد ,700232 سیئوس700, سیئوس کنارف   362کنارف , 100362 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   270رالد , 100270 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   95,93095,930لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,000هکس , 00058 ,000 , وروی000 356وروی ژورن630356,630, ژورن نورک   35,20035,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,662یالط , 00014,662 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ409,540409,540دنوپ نپاژ نینی   دصکی   245,440245,440دصکی

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
(( 118118 ))
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( یهگآ دادعت 20  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82
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( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2201/1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-wazar.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  هیهت  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  طبترم  شیارگ  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ 

قاتا 102 لوا ، هقبط  یبرغ ، ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یولوم ، نابایخ  هیمورا ، رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد   :: سردآ سردآ
: داتس نامتخاس   - 33479331 ینابیتشپ : یلام و  روما   - 33478887 یسدنهم : روما   - 33479291 یرادرب : هرهب  روما   - 04433479220 تیریدم : رتفد 

33478629  - 33478685

04433477170 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.nigc-wazar.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04433444475 :: سکف WAZARGASسکف  @ :: لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001094343000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919014 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هچراپکی  متسیس  یرهش و  تاعالطا  کناب  داجیا  تشادرب و  کینورتکلا ،  ویشرآ  بو ،  تحت   GIS هشقن کالما و  یزیمم  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بو  تحت 

ناردنزام  ناتسا  الکایک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هچراپکی متسیس  یرهش و  تاعالطا  کناب  داجیا  تشادرب و  کینورتکلا ،  ویشرآ  بو ،  تحت   GIS هشقن کالما و  یزیمم  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

بو تحت  یزاسرهش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  روظنم  یلم  کناب  دزن  یرادرهش  هدرپس  باسح 3100002156006  هب  غلبم  یدقن  زیراو  تهج  نیمضت :  تاحیضوت 

15:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

الکایک رهش  غرمیس  ناتسرهش  ناردنزام   ، 4773143745 یتسپ :  دک  غرمیس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

GISGIS وو   یزیمم   یزیمم ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009007000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919406 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هموح  یرهش و  قطانم  تیعمج و  رفن  رازه  ریز 25  یاهرهش  هشقن  ییاتسور و  ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسرزور  هب  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هموح یرهش و  قطانم  تیعمج و  رفن  رازه  ریز 25  یاهرهش  هشقن  ییاتسور و  ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسرزور  هب  لیمکت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   822,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا  نیریخ ، هکلف  مانمگ ، نازابرس  نابایخ  هیمورا   ، 5715749631 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبرغ ناجیابرذآ 

:: 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

نالیگ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003269000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاگتسد  ریاس  هشقن  ییامناج  هیهت و  یناسر  زورب  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یزار نادیم   ، 4145913387 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور ینوکسم   ینوکسم تفاب   تفاب هشقن   هشقن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 33

اههاگتسد اههاگتسد ریاس   ریاس هشقن   هشقن ییامناج   ییامناج وو   هیهت   هیهت یناسر   یناسر زورب   زورب وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 112 ھحفص 6 
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نالیگ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003269000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یغاب ) یعارز و  یزرواشک ( قطانم  هشقن  ییامناج  هیهت و  تیبثت و  هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و  یزرواشک ( قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یزار نادیم  تشر   ، 4145913387 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003269000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هموح  یرهش و  قطانم  هشقن  ییامناج  هیهت و  یناسر  زورب  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

ماظتنا نادیم   ، 4145913387 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یعارز   یعارز یزرواشک ( ( یزرواشک قطانم   قطانم هشقن   هشقن ییامناج   ییامناج وو   هیهت   هیهت وو   تیبثت   تیبثت هلحرم   هلحرم اتات   یغاب ) ) یغاب وو   یعارز   یعارز یزرواشک ( ( یزرواشک قطانم   قطانم یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   قیبطت   قیبطت ناونع : : ناونع
(( یغاب یغاب

55

هموح هموح وو   یرهش   یرهش قطانم   قطانم هشقن   هشقن ییامناج   ییامناج وو   هیهت   هیهت یناسر   یناسر زورب   زورب وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 112 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FSS-9840069 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F/P ABB PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ  نابایخ  جروت  نابایخ  سردم  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

85193768-88963737  - 02141934-23942656 :: 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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0147108 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ALARM MODULE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

F/P ABB PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERF/P ABB PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ناونع : : ناونع 77

ALARM MODULEALARM MODULE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 112 ھحفص 8 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5086 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مجنپ  هاگشیالاپ  یناشن  شتآو  تسیز  طیحم  تشادهب ، ینمیا ، تامدخ  تایلمع و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  598/810/456/489: دروارب

لایر  18/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  تامدخ  مجنپ -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع -  رهشوب - 

7521  - 0773131 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SH-1401/249 هرامش 1401 - 584 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم یلا   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919313 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یلیر  لقنو  لمح  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرحءافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگراک  یزکرم و  رابنا  ارجا  لیوحت و  لحم 

هام ارجا 5  تدم 

هنیزه تازیهجت -  تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاه  تکرش  لایر -  نیمضت 5.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  ود  راشتنا 

نامزاس  هناخریبد  ینیوآ  دیهش  نابایخ  شبن  راگنربخ  نابایخ  زاریش  لیوحت   :: سردآ سردآ
یگرزب  هد  نادیهش  لپ  لباقم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  راگنربخ  نابایخ  زاریش  یناشن  هب  نامزاس  امرفاک 

سامت 02181967002- کالپ 12  راطع  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  ناریا  وکننوم  رواشم  نیسدنهم  تکرش  رواشم  نسدنهم 
تاصقانم اهدادرارق و  روما   02181967064

07136292111 - 5 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07136272092 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5919769ALARM MODULE هحفص 8)نیمات یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یناشن یناشن شتآو   شتآو تسیز   تسیز طیحم   طیحم تشادهب ، ، تشادهب ینمیا ، ، ینمیا تامدخ   تامدخ وو   تایلمع   تایلمع یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 99

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرحءافطا   قیرحءافطا وو     DWPDWP ژاپمپ ژاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-7/ب یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/22

تلم یوار   :: عبنم خرومعبنم هبنش  ود  زور  تعاس 16  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/09/07

5919182 :: هرازه هرازه خروم 1401/09/08دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 10   - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عقاو ناریا » یمالسا  یروهمج  یزکرم  ـه  میب هداد  زکرم  یکیزیف  تخا  ـر سـ یز ـش  خب زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ   » هژورپ دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  نارهت  رد 

تا ـ مدخ «، » یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش   » هنیمز رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  کی  هبتر  یاراد  هک  تیحالص  بحاص  یاهتکرش  زا  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ـن یمضت دنشاب -  یم  هباشم  دا  ـعـ با هداد بـا  زکرم  تخاسریز  هزوح  رد  هژورپ  لقادح 3  یرادهگن  ینابیتشپ و  هبرجت  و  تراظن » هروا و  ـ شم و «  ینابیتشپ »

ـد شابیم ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  همیب  مان  هب  یکناب  ـر  بتعم ـه  مان تنامض  ـه نـقـد یـا  جو لا  ـ یر غلبم 3/000/000/000  لدا  ـ عم ـه  صقانم رد  تکر  شـ
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  هنیزه 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  مجنپ ، هقبط  همیب .  جرب  میرم ، جر ب  بـ ـم ، یرم نابایخ  شبن  الدنام ، نوسلن  نابایخ  یناشن   :: سردآ سردآ

24551588 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.centinsur.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5919560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  مود 1401  ههام  یفرصم 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخا   تخا سســ رر   ــ یزیز شش   ــ خبخب زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یربهار ، ، یربهار تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 111 1

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش   140 1140 1 مود   مود ههام   ههام   66 یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 1212

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

هتسب5919040 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هحفص 11)دیدجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره  بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

رنهاب و دیهش  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  مئاق  نادیم  بنج  نارادساپ  راولب  سابعردنب   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسا قرش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم و زا  سپدیاب  هدش  تسویپ  مالعتسادانسا  هباشم ، الاک ) دک   ) دک ناریااب  (ESB) یهد سیورسو  یطابترا  ساب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  راب  هناماس  ردوءاضما  ورهم  لیمکت ،

1101009023000106 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس اسر  هدننک  هضرع  عجرم  لاصو  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  بو  تحت  عون  هچراپکی  ینامزاس  سیورس  هاگرذگ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
قفا

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هناماس  رد  تسویپ  دانسا  نانمس  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتساوخرد  سانجا  کالم  تسا  هباشم  الاک ) دک  دک (  ناریا  هکنیا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

3519863116 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نادیم  شبن  فشاک - راولب  ناتسلگ - کرهش   - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435163-023  ، 33435156-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435157-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ESBESB یهد   ( ( یهد سیورس   سیورس وو   یطابترا   یطابترا ساب   ساب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراس ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس تشادهب  زکرم  رد  یتامدخ  یاه  ورین  یرس  الاب  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094383000010 زاین :  هرامش 

ناردنزام یراس    ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

121 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  یاه  هگرب  هیلک  اضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  تکرش  تادنتسم  کرادم و  هیلک ی  یرازگراب  نکسا و  و 

4816711447 یتسپ :  دک  یراس ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  دنبهش  نابایخ  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33398912-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33398046-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  قبط  رنهابو  ییاجر  دیهش  هلاس  کی  کرمگ  کنیل  ینابیتشپ  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000161000021 زاین :  هرامش 

سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ردنب میقم  ناگدننک  نیمات  هدوزفا  شزرا  نودب  اه  تمیق  دشاب  اتفا  یهاوگ  تسارح و  دات  یاراد  دیاب  مالعتسا  هدنرب  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمدخ 1401/10/27 هب  زاین  خیرات  دشابیم  سابع 

7917183797 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یرادا  نامتخاس  ییااجر -  دیهش  هلکسا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33514455-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514455-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراس یراس تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم ردرد   یتامدخ   یتامدخ یاه   یاه ورین   ورین یرس   یرس الاب   الاب هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 1515

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم قبط   قبط رنهابو   رنهابو ییاجر   ییاجر دیهش   دیهش هلاس   هلاس کیکی   کرمگ   کرمگ کنیل   کنیل ینابیتشپ   ینابیتشپ دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 1616
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Endpoint Security رازفا دب  دض  رازفا  مرن  هتسب.هلاسکی  سنسیال  ربراک -   Ultimate 4500 هخسن شیوداپ  سوریو  دض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ تسیل  ربراک .   100

1101091579000382 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مان رازفا  امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   DVD عون  Ultimate هخسن  Padvish سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت 

هتسب 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 20 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرکش سدنهم  ینف 09151125921-05138803239  رواشم  سامت  هب  زاین  تروص  رد.دوش  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Endpoint Security Endpoint Security 100100 رازفا   رازفا دبدب   دضدض   رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب.هلاسکی   هتسب.هلاسکی سنسیال   سنسیال ربراک -  -  ربراک   Ultimate Ultimate 45004500 هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو دضدض   ناونع : : ناونع
 . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ربراک .  .  ربراک

1717
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اردص دیدج  رهش  نارمع   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتیجال لدم  سنارفنک  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000052 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  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 : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
logitich group video conferencing system

یداجس 09172103950 سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاصخشم  یگنهامه 

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410474-071  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتیجال کتیجال لدم   لدم سنارفنک   سنارفنک ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 1818
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رهشوب قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  ات 1400( یاهلاس 1396  هکبش  یارجا  یاهداد  رارق  لیدعت  یاه  تیعضو  تروص  دات  یسررب و  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدش یراذگراب  یصاصتخا 

1101001443000094 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/18 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رفص  تخادرپ  شیپ  دصرد  نینچمه  دشاب  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  نآ  تاروسک  هیلک  هدش و  دادرارق  هب  رجنم  هتفرگ  تروص  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  قلعت  دادرارق  نیا  هب  یتخادرپ  شیپ  هنوگچیه  و 

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-334-1455 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kasper sky ربراک سوریو 145  یتنآ  سنسیال  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14001400 اتات     13961396 یاهلاس   یاهلاس هکبش   هکبش یارجا   یارجا یاهداد   یاهداد رارق   رارق لیدعت   لیدعت یاه   یاه تیعضو   تیعضو تروص   تروص دات   دات وو   یسررب   یسررب تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

Kasper skyKasper sky ربراک   ربراک   145145 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2020
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تینما 1700 هخسن  هلاسکی  لماک  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال.دشابیم  هباشمدک  ناریا.یراکزور  هیوست 45 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000475 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس ریز  یاه  سیورس  تراظن  یجنس و  ناکما  هرواشم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000405 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت مدقم  یرای  سدنهم  یاقا  اب  زاین  تروص  رد  تسویپ .  یاهلیاف  قبط  تخاس  ریز  یاه  سیورس  تراظن  یجنس و  ناکما  هرواشم و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09352589939 دامرف  . لصاح 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 17001700 تینما   تینما هخسن   هخسن هلاسکی   هلاسکی لماک   لماک شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال.دشابیم   سنسیال.دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا.یراکزور   ناریا.یراکزور 4545 هیوست   هیوست ناونع : : ناونع 2 12 1

تخاس تخاس ریز   ریز یاه   یاه سیورس   سیورس تراظن   تراظن وو   یجنس   یجنس ناکما   ناکما وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2222
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  هطوبرم  تالاصتا  اه و  یرطاب  تنیباک  اه و  یرطاب  ، Kva160 دم Riello سا یپ  وی  هاگتسد  یرادهگن 4  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس ود  تدم  هب  تسویپ  لیاف 

1101001036000600 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیریگب سامت  02184234140 هرامش اب  زاین  تروص  رددوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090569000028 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599958515 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  روپحالف  نابایخ  ینرق  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84234163-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88800253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد   44 یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2323

سنسیال سنسیال یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2424
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ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا یراکمه  هب  زاین  وضع  ادها  زا  دعب  یفوتم  لاقتنا  یارب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یدنویپ  اضعا  کناب  یروا  مهارف  دحاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد ار  دسج  لاقتنا  زوجم  یاراد  یاهتکرش 

1101090896000010 زاین :  هرامش 
ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اراد  ار  دش  دیق  تساوخرد  ردهک  مزال  یاهزوجم  مامت  دیاب  تکرش  دشابیم و  ههام  ود  هلصاف  هب  باسحتروص  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733133 یتسپ :  دک  یناخریم ،  رتکد  نامتخاس  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  بیرق  رتکد  ناخرقاب  دیحوت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66581520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66931818-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهتکرش یاهتکرش زازا   یراکمه   یراکمه هبهب   زاین   زاین وضع   وضع ادها   ادها زازا   دعب   دعب یفوتم   یفوتم لاقتنا   لاقتنا یارب   یارب یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یدنویپ   یدنویپ اضعا   اضعا کناب   کناب یروا   یروا مهارف   مهارف دحاو   دحاو ناونع : : ناونع
دراد دراد ارار   دسج   دسج لاقتنا   لاقتنا زوجم   زوجم یاراد   یاراد
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کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تم ن ی  ایپ م  لاسرا  تفایر و  تهج د  هوبنا ، تم ن ی  هاتوک  ایپ م  وصحم ل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1000152 هخاشرس  قیرط  زا  فرط ه  ود  تروص 

1101092500000141 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تم ن ی  ایپ م  لاسرا  تفایر و  تهج د  هوبنا ، تم ن ی  هاتوک  ایپ م  وصحم ل  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 1000152 هخاشرس  قیرط  زا  فرط ه  ود  تروص 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرامش هرامش هخاشرس   هخاشرس قیرط   قیرط زازا   هفرط   هفرط ودود   تروص   تروص هبهب   ینتم   ینتم ایپ  مم   ایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد تهج   تهج هوبنا   هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک ایپ  مم   ایپ لل   وصحم   وصحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
1000 1521000 152
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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 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( متسیس مج   ) عالطا بسک  متسیس  هاگتسد  ود  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  تاعطق  نیمأت  یساسا و  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005894 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراو لک  تمیق  تمسق  رد  لامعا و  ار  دوخ  رظن  دروم  دصرد  هدش  مالعا  هیاپ  یاه  تمیق  هب  هجوت  اب.دینک  تسویپ  لیمکت و  هعلاطم  ار  کرادم  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیشاب دنلبرس  قفوم و  /09166052004 .دوش یم  لاطبا  لایر  درایلیم  هد  زا  رتشیب  غلابم.دینک 

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

4454038-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملیفورکیم هب  دانسا  لیدبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001185 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 55034 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا 2391 یبرقت  دادعت  - دومن دیدزاب  هناماس  رد  تمیق  جرد  یفیک و  یمک و  تهج  زا  یروضح  دیاب  تسا و  یمازلا  دیدزاب  - ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم زاجم  دنراد  ار  نارهت  ناتسا  تابساحم  ناوید  زا  دات  هک  ییاه  تکرش  یارب  طقف  هژورپ  نیا  ماجنا  - گرب لداعم 55034  نکنوز 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029260-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( متسیس متسیس مجمج    ) ) عالطا عالطا بسک   بسک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ودود   رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت وو   یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2727

ملیفورکیم ملیفورکیم هبهب   دانسا   دانسا لیدبت   لیدبت ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپو  یرادهگنو  اه  هناماس  تاعالطا  زا  یتایلمع  یریگ  ینابیتشپ  یاه  هناماس  راک  روتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب 

1101003004000207 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دادرارق  دقع  لکش  هب  دیرخ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگنو   یرادهگنو اهاه   هناماس   هناماس تاعالطا   تاعالطا زازا   یتایلمع   یتایلمع یریگ   یریگ ینابیتشپ   ینابیتشپ یاه   یاه هناماس   هناماس راک   راک روتسد   روتسد ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 112 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3vhzjh99rlvsc?user=37505&ntc=5919302
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5919302?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدار رتسب  یور  رب  یلخاد  هکبش  یاتید  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093377000289 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دیئامن  تسویپ  ار  راک  هرادا  ینمیا  یهاوگ  یراکنامیپ و  تیحالص  یهاوگ  تمیق ، زیلانآ  خرن ، داهنشیپ  گرب  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  امش  یاهداهنشیپ  تروصنیا 

رکشت  اب 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  یاه  نامیپ  روما 

یلخاد 516  06134440071-9

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویدار ویدار رتسب   رتسب یور   یور ربرب   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یاتید   یاتید لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناسر ویشرآ  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005373000037 زاین :  هرامش 

روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 
ددرگ یراذگراب  تکرش و  رهم  هب  روهمم  تیور  زا  سپ  دادرارق  هنومن  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  تاصخشم  - 

دامرف لصاح  صامت  یلخاد 131  یزورون 88925791  یاقآ  اب  ینف  لاوس  تروص  رد 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راتخم هدش  هئارا  یاهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  دوخ  یاهزاین  ییاراک و  هب  هتسب  داهن  نیا  دشاب و  یم  هطوبرم  هنیزه  رازفا و  مرن  تیفیک  ، باختنا کالم 

تسا

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938083-021  ، 88937579-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناسر هناسر ویشرآ   ویشرآ رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ) یزاسرهشو  هار  لک  هرادا   ) یلم نامزاسدانسا  ویشرآ  نویسازیناکم  یهدناماس و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ویشرآ اب  طبترم  یاهدادرارق  نکسم - ) نیمز و  یلم  نامزاس  اب   ) یزاس رهش  هار و  لک  هرادا  اب  دادرارق  همان -  تیاضر  مالعتسا -  عوضوم  اب  هباشم  دادرارق  لماش 

یتلود  یاه  ناگرا  ریاس  کینورتکلا 
1101000116000033 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

یگدیسر نامیپ و  هرادا   017 .تساراک 32244371 -  ماجنا  زا  سپ  تخادرپ  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913813661 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یور  هب  ور  - یتشهب دیهش  نابایخ  یادتبا  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244371-017  ، 32223131-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250505-017 :: 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

بایغ5918365 روضح  رازفا  مرن  هارمه  هب  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یلم یلم نامزاسدانسا   نامزاسدانسا ویشرآ   ویشرآ نویسازیناکم   نویسازیناکم وو   یهدناماس   یهدناماس حرط   حرط ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روکذم دنرب  اب  تاوولیک  مرن 132  زادنا  هار  هاگتسد  کی  دیرخ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101030128000180 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

ناوت ولبات  زارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ولبات  زارآ  یتراجت  مان   A 265 نایرج تدش   v 400 ژاتلو  RTK3205-132 لدم رتراتسا  تفاس  روتوم  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 
زیربت

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 09132006462 ینف  تاعالطا  بسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  در  اهدنرب  ریاس  داهنشیپ  ددرگ و  تمیق  مالعا  رظندم  دنرب  طقف 

.دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33562274-031  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاوولیک تاوولیک   132132 مرن   مرن زادنا   زادنا هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  تخوس  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001629 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس یجورخ  یاه  هداد  لرتنک   IMPAG 4 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یژرنا  تیریدم  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000416 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682036-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  متسیس متسیس یجورخ   یجورخ یاه   یاه هداد   هداد لرتنک   لرتنک   IMPAG 4IMPAG 4  لماک لماک تراک   تراک -- تخوس تخوس تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

یکینورتکلا یکینورتکلا یژرنا   یژرنا تیریدم   تیریدم گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  تسرهف  اب  قباطم  زکارم  لنپ  لرتنک  ولبات  تهج   B+C یبیکرت رتسرا  تازیهجت  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001544 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراک ورین  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   RAYCAP هدنزاس عجرم   RAYCAP یتراجت مان   ZE200-PS یزیرپ رتسرا  لدم  زاف  کت  ریگقرب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIBRATION BENTLY NEVADA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000253 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3300   DCS گنیروتینام متسیس  دربراک   dual vibration لوژام الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   BENTLY NEVADA هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

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

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ریداقم   ریداقم تسرهف   تسرهف اباب   قباطم   قباطم زکارم   زکارم لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات تهج   تهج   B+CB+C  یبیکرت یبیکرت رتسرا   رتسرا تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

VIBRATION BENTLY NEVADAVIBRATION BENTLY NEVADA ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.روسنسو یرتم  هلت  ولبات  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007012000317 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دارآ تعنص  اکست  هدننک  هضرع  عجرم  اکست  یتراجت  مان   TSA-EP12040400 لدم یرتم  هلت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  یمامت  ءاضما  رهم و  دشاب  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  لاطبا  لباق  یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ ، کرادم  ندوبن  لماک  تروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 

9719873198 یتسپ :  دک  قرب ،  تسپ  یوربور  یدابع - یادهش  راولب  دنجریب - دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32214752-056  ، 32238167-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238167-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SIEMENS PLC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004301 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامار تعنص  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   PLC دربراک  6EP1961-3BA21 هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.روسنسو .روسنسو یرتم   یرتم هلت   هلت ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3838

P/F S IEMENS PLCP/F S IEMENS PLC ناونع : : ناونع 3939
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457985 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/21هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دراد ویشرآ   ) تسیوه ویارد   I/O تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیوه تسیوه ویارد   ویارد   I /OI /O تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4040

یتظافح یتظافح لوژام   لوژام دوید -  -  دوید یمیس - - یمیس روتسیمرت   روتسیمرت ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 112 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mmpmdt4ezkbc4?user=37505&ntc=5919742
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5919742?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


DIODE, THYRISTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامرف هعلاطم  امتح   ) تسویپ تسیل  قباطم  یتساوخرد  رادقم  حرش و 

1101001034004279 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   PTC THERMISTOR یتراجت مان   SMM155 لدم یمیس  روتسیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   PTC THERMISTOR یتراجت مان   SMM145 لدم یمیس  روتسیمرت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یروث یریما  نسح  هدننک  هضرع  عجرم   DIODE یتراجت مان   1N4005 لدم  DIP دوید الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یروث یریما  نسح  هدننک  هضرع  عجرم   DIODE یتراجت مان   1N5200 لدم  DIP دوید الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LT3SA00MW لدم  PTC thermistor یتظافح لوژام  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   QUNIT-DIODE 2938963P تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0151602  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-102-37 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ هاگورین  یناشن 6 % شتآ  موف  مرگولیک  دیرخ 4000  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

نامرک ناتسا  یسانشاوه  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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  قیرح  دود و  مالعا  زایندروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000067 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618481477 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  راولب  یاهتنا  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: 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

هاگورین هاگورین % % 66 یناشن   یناشن شتآ   شتآ موف   موف مرگولیک   مرگولیک   40004000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح وو   دود   دود مالعا   مالعا زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4343
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقیقحت زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004246000028 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تسیابیم  هدنرب  هدننک  نیمات.دریذپ  تروص  هاگتسد  یرتاب  ضیوعت  ، زاین تروص  رد   - Wigan,emgland / C-TEC لدم یصاصتخا :  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 233-600  اب  زاین  تروص  رد  .دشابیمن  دات  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  دیدزاب  رظن  دروم  لحم 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: 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

تاقیقحت تاقیقحت زکرم   زکرم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4444
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3  ) ولیس هاگراک  قرب و  تسپ   ، ینف رابنا  ییاه  نامتخاس  ( قبرح نالعا  متسیس  ) یزادنا هار  بصن و  ارجا و  ، یشک میس   ، یرادیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیلانآ لودج  دادرارق و  قبط  )ب  نامتخاس

1101001359000021 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
نامتخاس 3 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط نامتخاس )  3  ) ولیس هاگراک  قرب و  تسپ   ، ینف رابنا  یاه  نامتخاس  ( قبرح نالعا  متسیس  ) یزادنا هار  بصن و  ارجا و  ، یشک میس   ، یرادیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09132831842  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  زیلانآ  لوادج  یراذگراب  نمض  ردزیلانآ  لودج  دادرارق و 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: 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

(( قبرح قبرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس )) یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ،، یشک یشک میس   میس  ، ، یرادیرخ یرادیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

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

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

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

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

5918448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ییولیک 20  یناشن 6  شتآ  لوسپک  - ددع ییولیک 10  یناشن 2  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ییولیک 10  یناشن 12  شتآ  لوسپک 
1101004588000058 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لاچوت  شتآ  سرداد  هدنزاس  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لیتسا  سنج  لدم 6100   50x20x20 cm زیاس یناشن  شتآ  یردوپ  لوسپک  الاک :  مان 

هنایمرواخ نیسکا  نمیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ دوش  هداد  یلک  تروص  هب  تمیق  - باسح تروص  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 20  رابنا  برد  لیوحت  دشابیم -  لاچوت  رظن  دروم  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف 

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: 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 یردوپ   یردوپ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4646
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لماک  روط  هب  یبناج  تازیهجتو  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  تایلمع  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000206 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یژرنا سیتاد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یژرنا  سیتاد  یتراجت  مان   DF17 لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طرش  دیق  نودب  امتح  یراذگ  تمیق 

دامرف یراذگ  راب  ار  تکرش  رهم  اب  هدش  هتساوخ  کرادم  مامتو  دامرف  هعلاطم  تقد  هب  ار  مالعتسا  طیارش  مامت  افطل  مرتحم  یاه  هدننک  تکرش 

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256320-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لماک   لماک روط   روط هبهب   یبناج   یبناج تازیهجتو   تازیهجتو ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4747
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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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001542 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لگتفه 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 ::نفلت 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

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالاد راغآ و  یتایلمع  هقطنم   F&G متسیس یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001100 زاین :  هرامش 

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

هام 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طبترم  یراک  هموزر  .دوش  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138354-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم لگتفه - - لگتفه یتسد   یتسد وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4848

یتایلمع یتایلمع هقطنم   هقطنم   F&GF&G متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 112 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/flynwy63txtxv?user=37505&ntc=5918919
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5918919?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6d326h2tb9an5?user=37505&ntc=5918935
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5918935?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هعبات  یاه  نامتخاس  یزکرم و  رتفد  قیرح  ءافطا  مالعا و  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000183 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دیدزاب  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تکرش  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  (: 2

یاه 02123902090 و 02123902087 هرامش  اب  یگنهامه  تهج  (: 3

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 ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هعبات   هعبات یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   یزکرم   یزکرم رتفد   رتفد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001543 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زدهد 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 ::نفلت 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زدهد - - زدهد یتسد   یتسد وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

5919418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب زا  دعب  تسیابیم  امتح  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  یزرواشک  کناب  رابنا  یناشن  شتا  متسیس  رد  صقاون  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101001024000139 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تباب  سامت  هرامش  دشابیم  یرجم  هدهعرب  نارگراگ  همیبو  یناسنا  یورینو  باهذو  بایا  یاه  هنیزهدیدزاب  زا  دعب  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125784941 ینیعم یاقا  14 یلا تعاس 9 دیدزابو 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کناب کناب رابنا   رابنا یناشن   یناشن شتا   شتا متسیس   متسیس ردرد   صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  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 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . DWA-172 لدم کنیل  - ید  USB میس یب  هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000147 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   D-Link هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DWA-131 لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DWA-172 لدم کنیل  - ید  USB میس یب  هکبش  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیل کنیل -- یدید   USBUSB  میس میس یبیب   هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

5918066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003804 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-515SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPC-C6FS لدم  m 305 لوط  SFTP CAT6 راددلیش یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK هدنزاس عجرم   DES-1008A لدم تروپ  هنایار 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ادرف یروآ  نف  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO AIR-AP1852I-H-K9 لدم سلریاو  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشاب  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت 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

 ( ( سلریاو سلریاو هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یسم -  -  یسم هکبش   هکبش لباک   لباک ربیف -  -  ربیف هبهب   لباک   لباک هکبش   هکبش لدبم   لدبم  ) ) هکبش هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5454

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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطل  ) دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000139 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ تاطابترا  نارون  هدننک  هضرع  عجرم  نوورکیم  یتراجت  مان   MW5009 TRIPLE RADIO لدم  GHz 5 یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 5555

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SFP-10G-BXD 10KM
SFP-10G-BXU 10KM
SFP-10G-BXD 40KM
SFP-10G-BXU 40KM
SFP-1G-BXU 80KM

SFP-1G-BXD 80KM SFP-1G-BXD 40KM
SFP-1G-BXU 40KM
SFP-1G-BXU 10KM
SFP-1G-BXD 10KM

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

36289070 یمخفا : هدنریگ مالعتسا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: 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   SFP- 10G-BXD 10KMSFP- 10G-BXD 10KM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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هیونشا مرکا  یبن  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DGS_1210_28P لدم  POE تروپ چیئوس 24  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094185000001 زاین :  هرامش 

هیونشا مرکا  یبن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هیونشا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدلاخ 09148256796 سدنهم  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5771631151 یتسپ :  دک  مرکا ،  یبن  ناتسرامیب  بالقنا  نادیم  هیونشا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44631473-044  ، 44622303-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44622303-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  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 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PDH-16E هاگتسد ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000028 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رایس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   SDH-PDH لدم لاقتنا  هکبش  هدننک  نامزمه  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دامن و  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DGS_12 10_28PDGS_12 10_28P  لدم لدم   POEPOE  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

لاقتنا لاقتنا هکبش   هکبش هدننک   هدننک نامزمه   نامزمه یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5858
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  تازیهجت  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000400 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EGY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1800 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26YO20 لدم  m 7 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-CMN19 in C لدم یزلف  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   SDN4300121 لدم یکیتسالپ  سنج  راکوت  تیعضو  یرتویپماک  هکبش  دربراک  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک 

ددع 1600 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نادیپس جاوما  تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم   FC-FC لدم یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 140 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   PC/SM- SX لدم  m 1 لوط  ST-ST دروک چپ  یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA

ددع 35 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N423.520 دک  NEXANS لدم هنایار  هکبش  راکوت  زیرپ  دربراک  تروپ  کت  هداس  باق  الاک :  مان 
ددع 1600 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

تینوی تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   یرون - - یرون ربیف   ربیف روتپادآ   روتپادآ -- یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش دربراک   دربراک یتارباخم   یتارباخم زیرپ   زیرپ یزلف -  -  یزلف لباک   لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن دروک - - دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
هنایار هنایار هکبش   هکبش راکوت   راکوت زیرپ   زیرپ دربراک   دربراک تروپ   تروپ کتکت   هداس   هداس باق   باق دروک -  -  دروک چپچپ   یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش لباک   لباک - - 

5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هاگشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5918512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد تنرتنیا  ینابیتشپ  کنیل  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030339000047 زاین :  هرامش 

ناگزمره هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-26.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دکناریا  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راد رابنا  دات  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هیوست  .دشاب 

7916193145 یتسپ :  دک  بانیم ،  سابعردنب  هداج  رتمولیک 9  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33711054-076  ، 33711028-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711028-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیون زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6060

دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک تینوی - - تینوی یراوید  99   یراوید کرکر    -  - UTPUTP  دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک -- هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس تروپ -  -  تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 6161
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دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط  رورس  تازیهجت 

1101091548000073 زاین :  هرامش 
رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 7 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3750G-24TS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
متسیس ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   EQUIP یتراجت مان  یرتم  لوط  لدم 8050427   UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 170 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

ریوک رکتبم  یتعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک  رکتبم  یتعنص  قرب  هدنزاس  عجرم   SRM-600 لدم تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   CAT6 A SFTP لدم  m 10 لوط دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت  هدننک 
ددع 7 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ش
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل  قبط  رورس  تازیهجت 

دک رهشناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یوک 46 -  شبن  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916643535 یتسپ : 

37213891-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213308-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  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 17 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RB2011UiAS-RM کیتورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004213000007 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

33559856-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا کارتشا  هنیزه  نآ و  تخاس  ریز  تعرسرپ و  تنرتنیا  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003706000310 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  صخاش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917911838 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  یرافغ -  هللا  تیآ  خ  سابعردنی -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33348959-076  ، 33313057-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34313051-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RB2011UiAS-RMRB2011UiAS-RM  کیتورکیم کیتورکیم ناونع : : ناونع 6262

تنرتنیا تنرتنیا کارتشا   کارتشا هنیزه   هنیزه وو   نآنآ   تخاس   تخاس ریز   ریز وو   تعرسرپ   تعرسرپ تنرتنیا   تنرتنیا هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: تاصخشم اب  pc هاگتسد ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cpu i3 10100-ram 8g ddr4-ssd250g-power green430-case hiwa green (- گنژاوآ )main giga h410 ms2p

dvdwriter-cooler tiny90
1101092156000001 زاین :  هرامش 

رهش ینیمخ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اویه 211  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  الاک  لیوحت.تسا  یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا.دشاب  یم  الاک  هدننک  نیمات  هدهعب  لاسرا  هنیزه.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش مالعا  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  غلبم.رادیرخ 

8415634356 یتسپ :  دک  ملعم ،  هار  ناگدازآ 3  خ  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33602063-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33602063-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cpu i3 10 100 - ram 8g ddr4-ssd250g-powercpu i3 10 100 - ram 8g ddr4-ssd250g-power (-(- گنژاوآ گنژاوآ )) main giga h410  ms2pmain giga h410  ms2p تاصخشم : : تاصخشم اباب   pcpc هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
green430-case hiwa green dvdwriter-cooler tiny90green430-case hiwa green dvdwriter-cooler tiny90

6464
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رگزوریف 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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093140000049 زاین :  هرامش 

رگزوریف ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ  . / دشابیم حیحص  هقلح  تساوخرد 3  تسیل  لوا  فیدر  دشاب  یم  اه  تسویپ  تمسق  رد  زاین  دروم  مالقا  هباشم /  یالاک  دک  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخودرا سدنهم  سامت 09126061361  هرامش  اب  یگنهامه  تهج  یدقن / 

1593748711 یتسپ :  دک  رگزوریف ،  ناتسرامیب   - نیرفآ هب  نابایخ  - ناخ میرک  نابایخ  - رصعیلو نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82141800-021  ، 82141303-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88942622-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5918803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاباگم  200 نازیم هب  یصاصتخا  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000415 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682036-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DMC-560SCDMC-560SC  لدم لدم ربیف   ربیف هبهب   لباک   لباک هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6565

تیاباگم تیاباگم   200200 نازیم نازیم هبهب   یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سخرس ناریگناخ -  هقطنم  رد  لوا  هارمه  لیابوم  هکبش  لانگیس  ششوپ  یزاس  هنیهب  تیوقت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000169 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تسویپ )  همانتوعد (  دانسا و  سیون  شیپ  قباطم  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  اهتخادرپ و  نیماضت ،  راک ، ماجنا  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047320-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001068 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادا لا 13/30  8 ییوگخساپ  / ینف لوئسم  یمظاک  سدنهم  09113263779/ یتسویپ کرادم  قبط  - 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج روتکاف و  لاسرا  دعب  یراک  زور  یتخادرپ 15  / هدنشورف هدهع  هب  یریگراب  لمح و  هیارک   / یتسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا هارمه   هارمه لیابوم   لیابوم هکبش   هکبش لانگیس   لانگیس ششوپ   ششوپ یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 6767

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6868
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاب اگم  نازیم 200  هب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000418 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682036-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  قبط  رهشوب  ناتسا  vhf یئویدار هکبش  یرادهگنو  ینابیتشپوریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن  نالعاار  لک  غلبم 

تسا یمازلا  تکرش  کرادم  لاسرا 
1101003583000058 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاب تیاب اگم   اگم   2 00200 نازیم   نازیم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969

vhfvhf  یئویدار یئویدار هکبش   هکبش یرادهگنو   یرادهگنو ینابیتشپوریمعت   ینابیتشپوریمعت ناونع : : ناونع 7070
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ناتسا رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رارق  IT دحاو دیئات  دروم  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  دشاب  یم  زاین  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  هب  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگ

1101092691000023 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا   رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   MIMOSA هدنزاس عجرم   MIMOSA یتراجت مان   B5C لدم  MHz 5 سناکرف  Mbps 1500 تیفرظ یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  روتکاف 3  هنیزه  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516663973 یتسپ :  دک  سناژروا 115 ،  هر  ماما  قباس  ناتسرامیب  یقشع  هدازریم  نادمه خ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38322713-081  ، 38322048-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38322014-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رارق رارق   ITIT دحاو   دحاو دیئات   دیئات دروم   دروم وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد دشاب   دشاب یمیم   زاین   زاین تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط الاک   الاک هبهب   هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
دریگ دریگ

7171
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DC-12-24 V,DIN-RALL-ITT MC4197 تاصخشماب SFP تروپ کیو  تنرتا 10/100/1000 تروپ  کی  یتعنصرتروناک  ایدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002258 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DMC-530SC لدم  Media هکبش لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

OUTPUT:12V-2.1A) یتعنص یالپاس  رواپو  ( ITT-SPF-1.25G-160D) یرونربیف لوژام  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامنرکذ یلاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هئارا  یالاکدنربو  تاصخشم  افطل 

02161640913 یگنهامه نفلت 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61640042-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10/100/100010/100/1000 تنرتا   تنرتا تروپ   تروپ کیکی   یتعنصرتروناک   یتعنصرتروناک ایدم   ایدم ناونع : : ناونع 7272
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ناجیابرذآ دالوف  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 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLINK - POE تروپ چیئوس 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا دنبکآ و  ون  تروصب  گنژاوآ  ههام  یتناراگ 36  اب   DGS - 1008 MP

1101093266000797 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5919554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش کج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چوس  65096509   چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7373

هکبش هکبش کجکج   ناونع : : ناونع 7474
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MX ONE FAN UNIT یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001069 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادا 13/30/ یلا 8 ییوگخساپ  / ینف لوئسم  یمظاک  سدنهم  09113263779/ یتسویپ کرادم  قبط  - 

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

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف سنج و  لاسرا  زا  دعب  یراک  ور  یتخادرپ 15   / هدنشورف هدهع  هب  یریگراب  لمح و  هیارک  / یتسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MX ONE FAN UNITMX ONE FAN UNIT ناونع : : ناونع 7575

یراوید یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 7676
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5919765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401 رگالاتید یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5919766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نف لوژام   sdh تارباخم زکرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 رگالاتید رگالاتید ناونع : : ناونع 7777

نفنف لوژام   لوژام   sdhsdh تارباخم   تارباخم زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 7878
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مئاق رظتنم  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MGPG-227-6850 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/08/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FORTIGATE 200F ONLINE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ5918122 باه 26  هتسب -  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5918218 تادنتسم  قبط  رنهابو  ییاجر  دیهش  هلاس  کی  کرمگ  کنیل  ینابیتشپ  هحفص 11)دیدجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5918573Kasper sky ربراک سوریو 145  یتنآ  سنسیال  هحفص 11)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخاس5918817 ریز  یاه  سیورس  تراظن  یجنس و  ناکما  هرواشم و  هحفص 11)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا5918930 دعب  یفوتم  لاقتنا  یارب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یدنویپ  اضعا  کناب  یروا  مهارف  دحاو 
دراد ار  دسج  لاقتنا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  زا  یراکمه  هب  زاین  وضع  ادها 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ویدار5919327 رتسب  یور  رب  یلخاد  هکبش  یاتید  هحفص 11)لاقتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5919448 کالپ  متسیس  ارجا  هیهت و  هحفص 60)هنیزه  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دراه5919793 ددع  هارمهب 4  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رهش - : حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ 
هیذغت 12 عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  ینوریب 2  بش  رد  دید  هکبش  تحت  نیبرود  تیابارت -   4

هیاپ رپمآ ac و  تلو 6  هیذغت 24  عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  کرحتم 4  نیبرود  رپمآ -  تلو 6 
 ..... و تروپ -  چیئوس 8 و 24  نیبرود - 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

FORTIGATE 200F ONLINEFORTIGATE 200F ONLINE ناونع : : ناونع 7979
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  زاگ   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  یرهش -  نویزیولت  ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091471000103 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابات ونت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا   PH 10 لدم یگنر  مامت   LED یرهش نویزیولت  الاک :  مان 
عبرم رتم  5 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412003-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   یرهش -  -  یرهش نویزیولت   نویزیولت ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع 8080

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( تاحیضوت قبط  تسویپ .  تسیل  قبط   )) ولبات عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000081 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسدرک انیس  کیفارت  یتراجت  مان   cm 75 زیاس هریاد  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/17 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 ::نفلت 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

رهشمرخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراطخا یراطخا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8181

راولب راولب ییانشور   ییانشور هسیر   هسیر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ارجا بصن و  اب  هارمه  فرطود  یلحاس  راولب  ییانشور  هسیر  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094113000062 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رهشمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ کنیرش  هتسب   mm 1/5 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو هتشر  ینولیان 2  قرب  میس  الاک :  مان 

هتسب 75 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24976   A 25 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
رهبا لباک  میس و   mm^2 1 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0760707 حرط یلوتفم  کت ال  یسم 1  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 25 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

بسچ ناریا  یددع  نتراک 500   mmx10 Yd 16 یکشم تیمسا  کج  قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
کیرتکلا رگخا  هدننک  هضرع  عجرم  رگخا  یددع  ییاوقم 40  هبعج  یعمش  رتسول و   E14 هکیت هس  چیپرس  الاک :  مان 

هبعج 8500 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نامرک لباک  رز  هدنزاس  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 4 عطقم حطس  یسم  هتشر  ناشفا 2  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 1500 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
لرتنک رادومن  هدننک  هضرع  عجرم   LEBU10 لدم  W 10 ناوت  LED BULB پمال الاک :  مان 

ددع 8500 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هرقرق یدنب  هتسب  عون   1x70 mm^2 عطقم حطس  درز  ینلیتا  یلپ  شکور  سنج   BS EN62561-2-2012 درادناتسا هرامش  اب  یدالوف  هزیناولاگ  ترا  میس  الاک :  مان 
هبرجت نیهب  قرب  تازیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BBT یتراجت مان  یرتم  لوط 

رتم 250 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارجا بصن و  اب  هارمه  فرطود  یلحاس  راولب  ییانشور  هسیر  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6416934771 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  یزکرم  نامتخاس  یلحاس  راولب  رهشمرخ -  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53527095-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53525430-061 :: 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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تشدرس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  نیبرود  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005977000125 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  نیبرود  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  جوم و  ود  لیردراگ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003199000019 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم لوئسم.ددرگ  تقد  مالعتسا  رد  جردنم  تاحیضوت  هب  - ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  لماک  تروصب  یتسیابو  اضما  ورهم  لیمکت  زا  سپدانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 296 یبارهم 023-32207676  سدنهم  یاقآ 

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235494-023  ، 32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت یکیفارت   یکیفارت نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 8383

تاقلعتم تاقلعتم وو   جوم   جوم ودود   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءارآ ناهج  دیهش  یدازآ و  لپ  نیگنس  یاهوردوخ  ددرت  زا  یریگولج  تهج  اپرخ  دروآرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094113000060 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رهشمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 114 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  تسویپ  رد  دروآرب  - ) ءارآ ناهج  دیهش  یدازآ و  لپ  نیگنس  یاهوردوخ  ددرت  زا  یریگولج  تهج  اپرخ  دروآرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6416934771 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  یزکرم  نامتخاس  یلحاس  راولب  رهشمرخ -  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53527095-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53525430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( تسویپ تسیل  قبط   )) تسویپ تسیل  هارمه  هب  نامرف  ولبات  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000080 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس هریاد  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/17 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 ::نفلت 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

نیگنس نیگنس یاهوردوخ   یاهوردوخ ددرت   ددرت زازا   یریگولج   یریگولج تهج   تهج اپرخ   اپرخ دروآرب   دروآرب ناونع : : ناونع 8585

یکیفارت یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  ارجا  هیهت و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000208 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا.ددرگ  تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرشلامش 2 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5919798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط تاقلعتم ) اب  یکت  دنبهار  هاگتسد  ود  ینعی  تس  ره   ) حطسمه هاگرذگ  یکیناکم  دنبهار  دیرخ  حطسمه - : یاهاگرذگ  زیهجتو  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و هطوبرم  - تازیهجت  هارمه  هب  رتم  داعبا 2.5×6  هب  زاتمم  پیت  هاگرذگ  ینابهگن  کقاتا  لناپ  چیودناس  سکناک  دیرخ  تسویپ -  ینف  تاصخشم  هشقن و 

.تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  قرش 2  لامش  نها  هار  لک  هرادا  هاگولگ  نمکرتردنب  لصاف  دح  حطسمه  یاهاگرذگ  زیهجتو  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001158000025 زاین :  هرامش 

(2) قرشلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس  ریوک 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا رظن  دم  تسویپ  تامدخ  حرش 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 01731282270  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تروص  رد 

4919746595 یتسپ :  دک  نهآ  ، هار  هاگتسیا  - لانیمرت بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31282424-017  ، 32687911-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32687801-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اباب یکت   یکت دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد ودود   ینعی   ینعی تستس   رهره    ) ) حطسمه حطسمه هاگرذگ   هاگرذگ یکیناکم   یکیناکم دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ حطسمه -  -  حطسمه یاه   یاه هاگرذگ   هاگرذگ زیهجت   زیهجت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
(( تاقلعتم تاقلعتم

8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاه  هاگتسیا  رد  یقرب  یطایح  برد  یاه  لفق  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001534 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 6625   mm 120 زیاس ینهآ  سنج  وزیا  حرط  یقرب  یطایح  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

KALE یجنرب هنابز  کت   cm 14 زیاس یطایح  برد  لفق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
هشیبرس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

ناتسا ناتسا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   یقرب   یقرب یطایح   یطایح برد   برد یاه   یاه لفق   لفق بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  تمالس  همیب  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 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ادص  لقادح  اب  هجرد 1  هرادج  ود  عون 80mm و  زا  هرکرک  یاه  هغیت  کارا  هج 1  رد  موینیمولآ  کیتاموتا  یا  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب کارا  دیلوت  الاب و  ماکحتسا 

1101003243000013 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک و اب  یاهروک و  کیتاتسورتکلا  عونزا  هرکرک  گنر  دشاب  الاب  یفیک  هجرد  اب  بوغرم و  هدش  دورتسکا  موینیمولآ  ژایلآ  زا  هرکرک  هندب  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  دشاب  الاب  یراگدنام 

9176747383 یتسپ :  دک  اضر 8 ،  شبن  اضر -  راولب  دابآ -  دمحا  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38473797-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38406481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موینیمولآ موینیمولآ کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090

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 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح  رازفا  مرن  هارمه  هب  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001128 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
حارط نیرآ  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ  سکارپ  یتراجت  مان   S10 لدم یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدنیآ یسدنهم  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یتراجت مان  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  هبعج  عماج  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا مرن  ناشکهک  ناواک  هدنیآ  یسدنهم  هورگ  هدنزاس  عجرم  بو  تحت  عون  رازفا  مرن  ناشکهک  ناواک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بجوم هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  مدع  دشابیم  یمازلا  ریز  دراوم  تیاعر  هجوت : هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا دنب 10  لماک  لیمکت  -3 هدش اضما  رهم و  مالعتسا  تاحفص  مامت  تسویپ  - 2 هدش اضما  رهم و  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگیم 1- تاداهنشیپ  لاطبا 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ روضح   روضح رازفا   رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرد تشادهب و  یزکرم  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یعقاو  ریغ  دک  ناریا  تسویپ - ینف  تاصخشم  قبط  ددرت  تیگ  هاگتسد  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000288000024 زاین :  هرامش 

نامرد تشادهب و  یزکرم    ناتسا  یکشزپ   مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   FGTS لدم یا  هناورپ  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  یعقاو  ریغ  دک  ناریا  تسویپ - ینف  تاصخشم  قبط  ددرت  تیگ  هاگتسد  5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819693345 یتسپ :  دک  یدهلا ،  ملع  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136055-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133147-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددرت   ددرت تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی زاف  جومروخ  ات 14  یاه 1  کولب  تهج  روسناسآ  متسیس  تاقبط  نیباک و  یاه  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  )

( تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  )
1101004213000289 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   LIMITED یتراجت مان   KF-2V لدم روسناسآ  برد  یکیتسالپ  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدبنگ 09368767245 یاقآ  جومروخ -  = لیوحت لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  )

( تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  )

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: 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

ره5919798  ) حطسمه هاگرذگ  یکیناکم  دنبهار  دیرخ  حطسمه -  یاه  هاگرذگ  زیهجت  یزاس و  نمیا 
( تاقلعتم اب  یکت  دنبهار  هاگتسد  ود  ینعی  تس 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روسناسآ روسناسآ متسیس   متسیس تاقبط   تاقبط وو   نیباک   نیباک یاه   یاه برد   برد 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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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001508000001 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  بعشروما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIVIEW هدنزاس عجرم   EXSOM یتراجت مان   ENVR-3832 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B255 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 70 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KP-2402H3 لدم تروپ  باه 26  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D355 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ادبم  زا  لاسرا  هنیزه  یتکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873171 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  تیریدم  - یزاریش یازریم  نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229009-074  ، 33227200-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225888-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   2626 باه   باه هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هاشنامرک  ناتسا  هپس  کناب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یدنمزاین  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
***** تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض  *****

1201001530000054 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

.دشاب هدننک  دیلوت  تکرش  زا  یراصحنا  یگدنیامن  یاراد  هدوب و  هاشنامرک  یموب  ًامازلا  تسیابیم  هدننک  تکرش  - 
هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

.دشاب یم  هتفه  کی  هدنرب ، هب  مالعا  زا  سپ  اهالاک  لاسرا  نامز  رثکادح 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  79 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  ماجنا  دیرخ  کی  بلاق  رد  مه  اب  اهدیرخ  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  هداد  تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  تروصنیا  ریغ  رد  اهالاک  ندوب  یلصا  هطوبرم و  نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ همیمض   همیمض  *****  ***** تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاشنامرک   هاشنامرک ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یدنمزاین   یدنمزاین تسیل   تسیل ناونع : : ناونع
***** ***** تسا تسا یمازلا   یمازلا
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سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک یزاگ  هاگورین  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000049 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک بالضاف  بآ و  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب رهش  بالضاف  یاه  هاگتسیا   - دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ   - 1027 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000119 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ زبس  میسن  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HIVISION یتراجت مان   HV-2656 WDR لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  شرافس  خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

رهشوب رهشوب رهش   رهش بالضاف   بالضاف یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا  - - دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ  -  - 10271027 ناونع : : ناونع 9797
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زاوها نارمچ  دیهش  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 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم DS-2DE4425IW-DEو  نژیو  کیاه  ماد  دیپسا  نیبرود  ددع  دیرخ 4  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

SD6AL445XA-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  نیبرود  ددع  3
1101005609000067 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هواک رهپس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   DS-2DE4425IW-DE لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اوهاد ماددیپسا  نیبرود  ددع  لدم DS-2DE4425IW-DEو3  نژیو  کیاه  ماد  دیپسا  نیبرود  ددع  دیرخ 4  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SD6AL445XA-HNR لدم

زاوها  نارمچ  دیهش  هاگشناد  یزکرم  رابنا  رد  لیوحت 
یرادا تقو  رد  سامت  09379401416 نفلت

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226382-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: 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

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

یبرغ 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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو نژیو کیاه   کیاه ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرودو   نیبرودو یتظافح   یتظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس لیاسو   لیاسو مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000207 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TSC-2012 لدم یراوید  کر  ینیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   HDD 2TB 35 لدم  GB 6 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256320-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن  دیخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000184 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   25C43 لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 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 هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح ، هنیزه  (: 2

تسا یمازلا  یسررب  تهج  تکرش  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  هئارا  (: 3
هرامش 09126611992 و 02149034000 اب  یگنهامه  تهج  (: 4

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 ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیخ ،  ،  دیخ ناونع : : ناونع 100100
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001067 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادا یلا 13/30  حبص  8 ییوگخساپ / ینف لوئسم  یمظاک  سدنهم  09113263379/ یتسویپ کرادم  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  سنج 15  روتکاف و  لاسرا  زا  دعب  یتخادرپ  / یتسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناجیمک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بش رد  دید  هکبش  تحت  نیبرود  تیابارت -  دراه 4  ددع  هارمهب 4  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رهش - : حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس 8 و 24 نیبرود -  هیاپ  رپمآ ac و  تلو 6  هیذغت 24  عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  کرحتم 4  نیبرود  رپمآ -  تلو 6  هیذغت 12  عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  ینوریب 2 

 ..... و تروپ - 
تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101005141000026 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  ناجیمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E72 لدم لسکیپاگم  نیبرود 5  ثوتولب و  یراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ناجیمک یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3851775341 یتسپ :  دک  یرادرهش  ، نادیم  ناجیمک -  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5455522-0863  ، 35452274-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35452944-086 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5918730 تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  نیبرود  هحفص 60)تاعطق  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5919448 کالپ  متسیس  ارجا  هیهت و  هحفص 60)هنیزه  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هکبش هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود تیابارت -  -  تیابارت   44 دراه   دراه ددع   ددع   44 هارمهب   هارمهب هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ رهش - : - : رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
66 تلو   تلو هیذغت  2424   هیذغت عبنم   عبنم هارمهب   هارمهب لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 کرحتم   کرحتم نیبرود   نیبرود رپمآ -  -  رپمآ   66 تلو   تلو   1212 هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هارمهب   هارمهب لسکیپاگم   لسکیپاگم   22 ینوریب   ینوریب بشبش   ردرد   دید   دید

 .....  ..... وو تروپ -  -  تروپ وو  2424     88 چیئوس   چیئوس نیبرود -  -  نیبرود هیاپ   هیاپ وو     acac رپمآ   رپمآ

102102
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(( 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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف جیلخ  رتسگ  هزاس  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094845000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Subsea Cable Accessories هدننک دیلوت  هدننک /  نیمات  ییاسانش  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف جیلخ  رتسگ  هزاس  نیبم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5919008Subsea هدننک دیلوت  هدننک /  نیمات  ییاسانش  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
Cable Accessories

هحفص 80) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5919040 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هحفص 11)دیدجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5919117 تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  هحفص 71)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Subsea Cable AccessoriesSubsea Cable Accessories هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت هدننک /  /  هدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 103103
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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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5918233 تاصخشم  قبط  قیرح  دود و  مالعا  زایندروم  هحفص 31)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاقیقحت5918267 زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  هحفص 31)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قبط5918689 لماک  روط  هب  یبناج  تازیهجتو  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  تایلمع  مالعتسا 
یتسویپ تسیل 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هاگشناد  ابیز  یاهرنه  سیدرپ   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201098185000002 زاین :  هرامش 

ابیز یاهرنه  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
microtik 3g , lng unifi 6pro لدم - 

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

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهرف 09127188039 یاقآ  دشاب  یم  یمازلا  یتایلام  همانیهاوگ  ربتعم و  یتنارگ  یمسر و  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415564583 یتسپ :  دک  ابیز ،  یاهرنه  سیدرپ  نارهت  هاگشناد  یلصا  برد  بالقنا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66418811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66461504-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ5918058 هحفص 81)سسکا  سسکا  ( سسکا

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

5918066 - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  یسم -  هکبش  لباک  ربیف -  هب  لباک  هکبش  لدبم   ) هکبش تاعطق 
 ( سلریاو هکبش  تنیوپ  سسکا 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 112 ھحفص 81 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

یتسویپ5918730 تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  نیبرود  هحفص 60)تاعطق  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5919448 کالپ  متسیس  ارجا  هیهت و  هحفص 60)هنیزه  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بایغ5918365 روضح  رازفا  مرن  هارمه  هب  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5918941 ینف  تاصخشم  قبط  ددرت  تیگ  هاگتسد  یاهمتسیسدیرخ 5  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نیگنس5919181 یاهوردوخ  ددرت  زا  یریگولج  تهج  اپرخ  هحفص 60)دروآرب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ره5919798  ) حطسمه هاگرذگ  یکیناکم  دنبهار  دیرخ  حطسمه -  یاه  هاگرذگ  زیهجت  یزاس و  نمیا 
( تاقلعتم اب  یکت  دنبهار  هاگتسد  ود  ینعی  تس 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5918730 تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  نیبرود  هحفص 60)تاعطق  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5918730 تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  نیبرود  هحفص 60)تاعطق  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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5918233 تاصخشم  قبط  قیرح  دود و  مالعا  زایندروم  هحفص 31)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاقیقحت5918267 زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  هحفص 31)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قبط5918689 لماک  روط  هب  یبناج  تازیهجتو  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  تایلمع  مالعتسا 
یتسویپ تسیل 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل5918919 قباطم  لگتفه - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قباطم5919123 هعبات  یاه  نامتخاس  یزکرم و  رتفد  قیرح  ءافطا  مالعا و  یرادهگن  سیورس و  تامدخ 
تسویپ تاصخشم 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل5919151 قباطم  زدهد - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اه5919313 هاگتسیا  قیرحءافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، هحفص 8)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GASTEC دک 70 )  ) ناتپاکرم بویت  روتکتد  پمپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000130 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC CORPORATION هدنزاس عجرم   GASTEC یتراجت مان   GV-110S لدم اوه  رادرب  هنومن  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دامتعا ایرآ  رهم  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 10   4LL لدم دیفلوس  نژوردیه  روتکتد  بویت  الاک :  مان 

بونج
هتسب 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

دیفلوس5918875 نژوردیه  روتکتد  بویت  - اوه رادرب  هنومن  هحفص 83)هاگتسد  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دیفلوس دیفلوس نژوردیه   نژوردیه روتکتد   روتکتد بویت   بویت -- اوه اوه رادرب   رادرب هنومن   هنومن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 105105

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

canon EF 70-200mm f/2.8 LIS III USM نناک زنل   - canon EOS 1D X Mark lll Body نناک یساکع  نیبرود  یریوصت - : ینف و  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و  - L III USM 2.8mm f/35-16EF لدم نناک  زنل  - 

(. تسویپ قبط   ) یناسر عالّطا  یمومع و  طباور  لک  هرادا  یربخ  هاگیاپ  زاین  دروم  یریوصت  ینف و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201000013000092 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ قبط   ) یناسر عالّطا  یمومع و  طباور  لک  هرادا  یربخ  هاگیاپ  زاین  دروم  یریوصت  ینف و  تازیهجت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: 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

تروپ5918122 باه 26  هتسب -  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل5918234 قبط  هاشنامرک  ناتسا  هپس  کناب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یدنمزاین  تسیل 
***** تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض   ***** تسویپ

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5918605 رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  هحفص 71)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5918730 تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  نیبرود  هحفص 60)تاعطق  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهشوب5918785 رهش  بالضاف  یاه  هاگتسیا   - دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 71)1027 -  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نژیو5918882 کیاه  ماد  دیپسا  نیبرود  ددع  هحفص 71)دیرخ 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5919040 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هحفص 11)دیدجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت وو   ینف   ینف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5919117 تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  هحفص 71)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5919346 تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن  هحفص 71)دیخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 71)نیبرود5919566 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه5919793 ددع  هارمهب 4  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رهش - : حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ 
هیذغت 12 عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  ینوریب 2  بش  رد  دید  هکبش  تحت  نیبرود  تیابارت -   4

هیاپ رپمآ ac و  تلو 6  هیذغت 24  عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  کرحتم 4  نیبرود  رپمآ -  تلو 6 
 ..... و تروپ -  چیئوس 8 و 24  نیبرود - 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع5919801 نیبرود  یریوصت  ینف و  هحفص 11)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5918082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  تسویپ  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ  هئارا  - روتکژورپ اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000159 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
راربا رون  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   LX25 لدم ییانشور  روتکژورپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سراپ زاگ  عمتجم  کی  زاف  یزکرم  رابنا  مالقا  لیوحت  لحم  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  لصا  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  حرش  اب  طبترم  تیلاعف  زوجم  نتشاد.دشاب  یم  یبونج 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312219-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییانشور5918082 روتکژرپ  هحفص 86)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییانشور ییانشور روتکژرپ   روتکژرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دور هدنیاز  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسراو تسویپ  یتساوخرد  دانسا  ددرگ  داهنشیپ  یلک  تروصب  تمیق  ددرگ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یزاس  هریخذرورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  یاهالاک  ددرگ 

1101095853000017 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسادور  هدنیاز  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم  TELESTREAM یتراجت مان   Pipline Quad HD لدم یتوص  یریوصت و  یاه  هداد  لاقتنا  یزاس و  هریخذ  صوصخم  لاتیجید  یامنیس  رورس  الاک :  مان 
اتشگ یورارف  یا  هچیرد  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158713131 یتسپ :  دک  هیحان 4 ،  یرادرهش  بنج  - ریدغ یرادا  عمتجم   - نمهب نابایخ 22 ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673080-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32670733-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزاس   یزاس هریخذرورس   هریخذرورس ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457546 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/19هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  رلورتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP 3Par8200HP 3Par8200 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رلورتنک   رلورتنک ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  رلرتنک  داب و  یج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000096 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA20242 لدم رورس  دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یفطل  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531456100  اب  مالقا  صوصخ  رد  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رلرتنک   رلرتنک وو   داب   داب یجیج   هاگتسد   هاگتسد 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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیردیح تبرت  هبعش  هقطنم 5  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

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

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

5919482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیشن بقع  لیلدب  دیدج  لحم  هب  تلو  ولیک  هناخ 20  چیوس  دوجوم  تازیهجت  هیلک  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020023000004 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ناتسرهش  یناگرزاب  تامدخو  هلغ  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناغماد  | هدش کنیل  سارک  لباک  نلیتا  یلپ  لباک  الاک :  مان 

رتم 150 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

سرگاز لباک  ورین  | هتشر دنچ  یثلثم ) ) یعاطق عطقم  || یسم  میس  الاک :  مان 
رتم 70 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک.دشاب قرب  عیزوت  تکرش  دات  دروم  دیاب  ییاجباج  دنشابیم و  دات  دروم  یوضر  ناسارخ  قرب  عیزوت  تکرش  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لودج  رد  زاین  دروم  تامدخ  مالقا و 

 ، هیردیح تبرت  ناتسرهش  هبعش  هقطنم 5  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  مشیربا  نابایخ  هیردیح  تبرت  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9518934575 یتسپ :  دک 

52282750-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282752-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5918186 لیاف  تاصخشم  قبط  یزاس  هحفص 87)هریخذرورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5918242HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 87)رلورتنک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس5919479 هریخذ  هاگتسد  رلرتنک  داب و  یج  هحفص 87)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

بقع5919482 لیلدب  دیدج  لحم  هب  تلو  ولیک  هناخ 20  چیوس  دوجوم  تازیهجت  هیلک  ییاجباج 
ینیشن

هحفص 87) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دراه5919793 ددع  هارمهب 4  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رهش - : حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ 
هیذغت 12 عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  ینوریب 2  بش  رد  دید  هکبش  تحت  نیبرود  تیابارت -   4

هیاپ رپمآ ac و  تلو 6  هیذغت 24  عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  کرحتم 4  نیبرود  رپمآ -  تلو 6 
 ..... و تروپ -  چیئوس 8 و 24  نیبرود - 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ینیشن ینیشن بقع   بقع لیلدب   لیلدب دیدج   دیدج لحم   لحم هبهب   تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 هناخ   هناخ چیوس   چیوس دوجوم   دوجوم تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک ییاجباج   ییاجباج 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

ره5919798  ) حطسمه هاگرذگ  یکیناکم  دنبهار  دیرخ  حطسمه -  یاه  هاگرذگ  زیهجت  یزاس و  نمیا 
( تاقلعتم اب  یکت  دنبهار  هاگتسد  ود  ینعی  تس 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 N9X91 1.6TB 12G SAS SSD یپ چا  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  اه  دراه 

1201090106000119 زاین :  هرامش 
تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

HP G10 رورس تهج  اهدراه  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا 
دسرب  ناتسرامیب   IT لوئسم دات  هب  دیاب  الاک 

دشاب یم  یرادا  لحارم  یط  الاک  لیوحت  را  دعب  تخادرپ 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه ناونع : : ناونع 1121 12

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  رورس  دراه  مر و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000290 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   3G SATA 7.2K rpm SFF لدم  GB 500 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان  لدم 1866   GB 8 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC3-14900R لدم  GB 16 تیفرظ  DDR3 1866 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه وو   مرمر   ناونع : : ناونع 113113

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

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

2001093897000126 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918307 :: هرازه هرازه :: 1401/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  رورس  قاتا  رد  روتارنژ  هاگتسد  ود  دیرخ 

نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تروص رد  اهنت  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  .دشاب  یم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  یارب  هدوزفا  شزرا  مان  تبث  همانیهاوگ  یداصتقا و  دک  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دش دهاوخ  تخادرپ  هتبثم  دانسا  هئارا 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   658,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/12/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا ردرد   روتارنژ   روتارنژ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1141 14
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رگزوریف 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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093140000048 زاین :  هرامش 

رگزوریف ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اب  یگنهامه  تهج  یدقن /  تخادرپ   . / دشاب یم  اه  تسویپ  تمسق  رد  زاین  دروم  مالقا  هباشم /  یالاک  دک  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخودرا سدنهم   09126061361

1593748711 یتسپ :  دک  رگزوریف ،  ناتسرامیب   - نیرفآ هب  نابایخ  - ناخ میرک  نابایخ  - رصعیلو نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82141800-021  ، 82141303-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88942622-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 115115
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وراد اذغ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  لماک  دیرخ  تساوخرد  کی  رادقم ، / دادعت شخب  رد  ددع 1  زا  روظنم  وراد (  اذغ و  نامزاس  یارب   UPS دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ 

1101004266000148 زاین :  هرامش 
وراد اذغ و  نامزاس  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 : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  دریگ و  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب  زاین  تروص  رد  ، دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  ، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم فذح  هتشادن و  ینوناق  شزرا  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد.دامن  لصاح  سامت  یکشمش  سدنهم  یاقآ   09124277150

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

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هحفص 91)دراه5918047 رورس  ( رورس

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

تسویپ5918186 لیاف  تاصخشم  قبط  یزاس  هحفص 87)هریخذرورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس5918256 دراه  هحفص 91)مر و  رورس  ( رورس

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

یزکرم5918307 رورس  قاتا  رد  روتارنژ  هاگتسد  ود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 91)هصقانم  رورس  ( رورس

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

5918595- تینوی یراوید 9  کر   - UTP دروک چپ  هکبش  لباک  هکبش - اتید  چیئوس  تروپ -  لنپ 24  چپ 
دروک چپ  هکبش  لباک 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5918824 هحفص 91)دراه  رورس  ( رورس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لماک   لماک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد کیکی   رادقم ، ، رادقم // دادعت دادعت شخب   شخب ردرد     11 ددع   ددع زازا   روظنم   روظنم وراد (  (  وراد وو   اذغ   اذغ نامزاس   نامزاس یارب   یارب   UPSUPS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم

1161 16

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

کی5919235 رادقم ، / دادعت شخب  رد  ددع 1  زا  روظنم  وراد (  اذغ و  نامزاس  یارب   UPS دیرخ
دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  لماک  دیرخ  تساوخرد 

هحفص 91) رورس  ( رورس

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

زاس5919479 هریخذ  هاگتسد  رلرتنک  داب و  یج  هحفص 87)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

USB روتبادآ یملق و  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000243 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نفلت روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  یتسویپ  تمیق  داهنشیپ  بلاق  رد  ینف و  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  ییایریپ  سدنهم  هرامش 09192695590  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88952990-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USBUSB  روتبادآ روتبادآ وو   یملق   یملق روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون 24 زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلو

1101005920000253 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان  لدم 110  کیتاموتا  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد تهج  تلو  عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171065653 تسا .  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لمح  هیارک  ههام و  هس  باسح  هیوست  ناتسرامیب .  یکشزپ  یسدنهم  دات  اب  زاس  نژیسکا 

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: 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

5918962USB روتبادآ یملق و  روسنس  هحفص 96)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یجورخ5919330 تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10 
تلو عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20   4

هحفص 96) روسنس  ( روسنس

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

.روسنسو5919402 یرتم  هلت  ولبات  دیرخ  هحفص 25)مالعتسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تلو تلو عون  2424   عون زازا   رپمآ   رپمآ یلیم   یلیم   2 020 اتات     44 یجورخ   یجورخ وو     Dc Rang 1 - 100Dc Rang 1 - 100 تاصخشم   تاصخشم اباب   نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس وو   زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا چنیا   چنیا   1010 رسنلیاس   رسنلیاس ناونع : : ناونع 118118

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 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازجم تروصب  ینف  یلام و  داهنشیپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  یاضاقت 0134163/ هرامش  هب  ییوشسابل ) ) یردنال مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اه  دک  ناریا  / ددرگ لاسرا 

1101093985005893 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D098E7 لدم  V AC 110 نیبوب ژاتلو   A 20 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناهام یهاگدورف  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   STANCOR یتراجت مان  لدم 6-114751-120   A 400 نایرج تدش   V 24 ژاتلو یسیطانغم  روتکاتنک  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   complete valve DN150 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  سوینزرف  یتراجت  مان   4008S V10 زیلاید هاگتسد  گب  یب  هعطق  چیئوسورکیم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  / ددرگ لاسرا  ازجم  تروصب  ینف  یلام و  داهنشیپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  یاضاقت 0134163/ هرامش  هب  ییوشسابل ) ) یردنال مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  اه 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیب هعطق   هعطق چیئوسورکیم   چیئوسورکیم -- complete valve DN150complete valve DN150 تقوم   تقوم یالاک   یالاک ملق   ملق - - AA  2020 نایرج   نایرج تدش   تدش روتکاتنک   روتکاتنک ییوشسابل -) -) ییوشسابل )) یردنال یردنال مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد گبگب  

1191 19
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ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشول هاگورین  یزاگ  دحاو  چیئوس  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001481000104 زاین :  هرامش 

ناشول قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هاگورین لیوحت  لحم  .ددرگ  یم  دقعنم  ربتعم  یکناب  همانتنامض  هارمه  هب  یکیزیف  دادرارق  یراک  زور  زا 7  رتشیب  الاک  لاسرا  تروص  رد  .ددرگ  مادقا  تسویپ  قباطم  - 

تسالاک هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ناشول و 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  16 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  .ددرگ  یم  لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  اددجم  اضما و  رهم و  ای  یکینورتکلا و  یاضما  دیاب  هدش  تسویپ  تاحفص  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا عنامالب  یجراخ  یالاک  لاسرا  .ددرگ  تسویپالاک  هدنزاس  روشک  دنرب و  لماک  تاصخشم  هارمه  هب 

4167697637 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  - غابلگ هچوک  - زامن راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737455-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737452-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5918066 - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  یسم -  هکبش  لباک  ربیف -  هب  لباک  هکبش  لدبم   ) هکبش تاعطق 
 ( سلریاو هکبش  تنیوپ  سسکا 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5918455DGS_1210_28P لدم  POE تروپ چیئوس 24  ددع  کی  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5918595- تینوی یراوید 9  کر   - UTP دروک چپ  هکبش  لباک  هکبش - اتید  چیئوس  تروپ -  لنپ 24  چپ 
دروک چپ  هکبش  لباک 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5919117 تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  هحفص 71)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5919153 هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5919277complete تقوم یالاک  ملق  - A 20 نایرج تدش  روتکاتنک  ییوشسابل -) ) یردنال مزاول 
زیلاید هاگتسد  گب  یب  هعطق  چیئوسورکیم  -valve DN150

هحفص 97) چیئوس  ( چیئوس

ناشول ناشول هاگورین   هاگورین یزاگ   یزاگ دحاو   دحاو چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 120120
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناشول5919364 هاگورین  یزاگ  دحاو  چیئوس  هحفص 97)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ5919469 وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  هحفص 40)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دراه5919793 ددع  هارمهب 4  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رهش - : حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ 
هیذغت 12 عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  ینوریب 2  بش  رد  دید  هکبش  تحت  نیبرود  تیابارت -   4

هیاپ رپمآ ac و  تلو 6  هیذغت 24  عبنم  هارمهب  لسکیپاگم  کرحتم 4  نیبرود  رپمآ -  تلو 6 
 ..... و تروپ -  چیئوس 8 و 24  نیبرود - 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPVC یاهبرد هنابز  ولج  ددع ؛ دادعت 100 هب   UPVC برد یچوس  هریگتسد  ددع ؛ دادعت 100  هب   upvc برد رطخ  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کاماز 100  ددع ؛ دادعت 100  هب 

1101091645002334 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماج مولآ  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAPEN هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC سنج برد  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  تسا ؛ هدش  جرد  کی  دادعت  روتکاف  میظنت  رد  تلوهس  روظنمب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا مالقا  یمامت  تفایرد  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ 

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

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

upvcupvc برد   برد رطخ   رطخ هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 12 112 1
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TELEMECANIQUE ELECTRICAL DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004286 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

لانگیس جرب  غارچ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
لانگیس جرب  غارچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

لانگیس جرب  غارچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
لانگیس جرب  غارچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5919134upvc برد رطخ  هحفص 100)هریگتسد  چوس  ( چوس

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

تروپ5919469 وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  هحفص 40)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5919555TELEMECANIQUE ELECTRICAL DEVICE(100 هحفص چوس  ( چوس

TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE ELECTRICAL DEVICEELECTRICAL DEVICE ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبوصنم یسنارفنک  یاه  نفورکیم  متسیس  نامزمه و  همجرت  یریوصت ، یتوص و  یاه  هناماس  یربهار  تامدخ  تازیهجت ، نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تاسلج تامسارم و  یرازگرب  نامز  رد  اه و  نلاس  رد 

1101004728000027 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  جرد و  کی  هرامش  لودج  مرف  رد  تمیق  زیلانآ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لاس  کی  تدم  هب  زاین  دروم  تامدخ  - 2

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458431-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5918186 لیاف  تاصخشم  قبط  یزاس  هحفص 87)هریخذرورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

متسیس5918418 نامزمه و  همجرت  یریوصت ، یتوص و  یاه  هناماس  یربهار  تامدخ  تازیهجت ، نیمات 
.تاسلج تامسارم و  یرازگرب  نامز  رد  اه و  نلاس  رد  هبوصنم  یسنارفنک  یاه  نفورکیم 

هحفص 102) توص  ( توص

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

یساکع5919801 نیبرود  یریوصت  ینف و  هحفص 11)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هبوصنم هبوصنم یسنارفنک   یسنارفنک یاه   یاه نفورکیم   نفورکیم متسیس   متسیس وو   نامزمه   نامزمه همجرت   همجرت یریوصت ، ، یریوصت وو   یتوص   یتوص یاه   یاه هناماس   هناماس یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
.تاسلج .تاسلج وو   تامسارم   تامسارم یرازگرب   یرازگرب نامز   نامز ردرد   وو   اهاه   نلاس   نلاس ردرد  
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گرزب نارهت  هبعش 8  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ انیع  یتح  یتسویپ  تسیل  نیع  قباطم  افطل  هاگتسد //  ود  رگپاچ  هاگتسد /  کی  روتینام  هاگتسد /  کی  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  ددرگ /  هئارا  تمیق  یتساوخرد 

1101090827000012 زاین :  هرامش 
نارهت تشه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هئارا  تمیق  یتساوخرد  یتناراگ  نیع  یتح  یتسویپ  تسیل  نیع  قباطم  افطل   ** هجوت هجوت   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

1143815813 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  تراجت -  کناب  هچوک  هلودلاربخم -  نادیم  زا  رت  نیئاپ  یبونج -  یدعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33113259-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33970001-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ انیع   انیع یتح   یتح یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل نیع   نیع قباطم   قباطم افطل   افطل هاگتسد //  //  هاگتسد ودود   رگپاچ   رگپاچ هاگتسد /  /  هاگتسد کیکی   روتینام   روتینام هاگتسد /  /  هاگتسد کیکی   سیک   سیک ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددرگ /  /  ددرگ هئارا   هئارا تمیق   تمیق یتساوخرد   یتساوخرد

124124
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مق ناتسا  زاگ   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکساو روتینام  رتویپماک  لماک  سیک  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007015000196 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

وستیجوف  S300 لدم پنسا  نکسا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماو رهم  تمیق  زیر  کرادم و  هیلک  افطل.دشاب  یم  هام  هس  تروصب  تخادرپ  هوحن  تسا  رکذ  هب  مزال.دشاب  یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هداد  رارق  روتکاف  شیپ  تسویپ  هناماس  ردوددرگ 

3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  نادیم  شبن  هاگورین  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38837485-025  ، 38828280-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120313 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مک بو  روتینام و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکساو رنکساو روتینام   روتینام رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک سیک   سیک مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 125125

مکمک بوبو   وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ددع 20000( یبلق گنیروتینام  تهج  ) راد هتسددرگدیل  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000846 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   SKINTACT یتراجت مان  یددع  نتراک 1200   mm 55 زیاس یفارگویدراکورتکلا  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

نتراک 17 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطلدینیببار تسویپ  - هباشمدک ناریا  - ددع 20000( یبلق گنیروتینام  تهج  ) راد هتسددرگدیل  تسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگزوریف 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 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093140000050 زاین :  هرامش 

رگزوریف ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اب  یگنهامه  تهج  یدقن /  تخادرپ  دشاب / یم  اه  تسویپ  تمسق  رد  زاین  دروم  مالقا  هباشم /  یالاک  دک  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخودرا سدنهم   09126061361

1593748711 یتسپ :  دک  رگزوریف ،  ناتسرامیب   - نیرفآ هب  نابایخ  - ناخ میرک  نابایخ  - رصعیلو نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82141800-021  ، 82141303-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88942622-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افطلدینیببار افطلدینیببار تسویپ   تسویپ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- ددع ددع 2000020000 (( یبلق یبلق گنیروتینام   گنیروتینام تهج   تهج )) راد راد هتسددرگدیل   هتسددرگدیل تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 127127

رازفا رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5919024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ روتینام و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تسیل5918261 نیع  قباطم  افطل  هاگتسد //  ود  رگپاچ  هاگتسد /  کی  روتینام  هاگتسد /  کی  سیک 
هباشم دک  ناریا  ددرگ /  هئارا  تمیق  یتساوخرد  یتناراگ  انیع  یتح  یتسویپ 

هحفص 102) روتینام  ( روتینام

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

رنکساو5918294 روتینام  رتویپماک  لماک  سیک  هحفص 102)مالعتسا  روتینام  ( روتینام

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

مک5918563 بو  روتینام و  هحفص 102)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5918765 - هباشمدک ناریا  - ددع 20000( یبلق گنیروتینام  تهج  ) راد هتسددرگدیل  تسچ 
افطلدینیببار

هحفص 102) روتینام  ( روتینام

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

رازفا5918816 هحفص 102)تخس  روتینام  ( روتینام

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

یکینورتکلا5918933 یژرنا  تیریدم  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 25)بصن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ5919024 هحفص 102)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

5919180VIBRATION BENTLY NEVADA(25 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 129129
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5918234 قبط  هاشنامرک  ناتسا  هپس  کناب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یدنمزاین  تسیل 
***** تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض   ***** تسویپ

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5919346 تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن  هحفص 71)دیخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم رد  روکذم  هاگتسد  یرازفا 4  مرن  اقترا  زغم natus و  راون  هاگتسد  ندرک 4  هچراپ  کی  یزاس و  ناسکی   - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزامن ینامرد  یشزومآ 

1101060040000326 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رهمایاپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NICOLET یتراجت مان   NicoletOne 32ch vEEG لدم باصعا  زغم و  فارگولافسناورتکلا  یج  ییا  ییا  هاگتسد  الاک :  مان 
نامرد

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت 3 هب  ( unicoletone acquisition version upgrade (latest version :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادعت 1 هب   nicoletone reader licence for win -10

دادعت 2 هب   windows 10 64-bit original pack
دادعت 2 هب   computer case

دادعت 1 هب   LED for review station '50

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باصعا باصعا وو   زغم   زغم فارگولافسناورتکلا   فارگولافسناورتکلا یجیج   ییا   ییا ییا   ییا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 130130
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرنو یتاریمعت  هچباتک  ، یمرچ فیک  ، رژراش ، نتنآ ، یرطاب لماش  درادناتسا  تاقلعتم  هیلک  اب  زاگدض  رادپیک  یتسد  مسیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.اضاقترد جردنم  تاصخشمابرازفا 

1101092179001083 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امزآ زیهجت  لارآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   AP101 لدم هکیت  هس  یسوتولب  مسیب  رتم   PH الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5918151 ( ESB یهد  ( سیورس  یطابترا و  ساب  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5918253 مرن  هتسب.هلاسکی  سنسیال  ربراک -   Ultimate 4500 هخسن شیوداپ  سوریو  دض 
 . تسویپ تسیل  ربراک .   Endpoint Security 100 رازفا دب  دض 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کتیجال5918266 لدم  سنارفنک  هحفص 11)ویدیو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

باصعا5918336 زغم و  فارگولافسناورتکلا  یج  ییا  ییا  هحفص 107)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

بایغ5918365 روضح  رازفا  مرن  هارمه  هب  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هلاسکی5918701 لماک  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال.دشابیم  هباشمدک  ناریا.یراکزور  هیوست 45
ددع تینما 1700 هخسن 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5918866 یکینورتکلا  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زاگدض زاگدض رادپیک   رادپیک یتسد   یتسد مسیب   مسیب رتم   رتم   PHPH ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 112 ھحفص 109 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عالطا5919088 بسک  متسیس  هاگتسد  ود  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  تاعطق  نیمأت  یساسا و  ریمعت 
( متسیس مج  )

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاگدض5919089 رادپیک  یتسد  مسیب  رتم   PH(107 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هناسر5919358 ویشرآ  رازفا  مرن  هحفص 11)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-FH52 نوسپا روتکژورپوئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005851000001 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سراف نارگ  میسرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON یتراجت مان   EB لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  راد -  یتناراگ  الاک -  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135743311 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  هدکشناد  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  ناتسلگ -  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226455-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330079-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-FH52EB-FH52 نوسپا   نوسپا روتکژورپوئدیو   روتکژورپوئدیو ناونع : : ناونع 132132

پات پات پلپل   هارمه   هارمه هنایار   هنایار روتکژورپ - - روتکژورپ وئدیو   وئدیو -- رزیل رزیل سوام   سوام -- یکشم یکشم دیلک   دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دینک یراذگ  تمیق  باختنا و  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  ار  دک  ناریا  اب  هدش  رکذ  دراوم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092691000021 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا   رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 9101  یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TM 40 USB لدم یرزیل  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   MF 4010 لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زیدناش تراجت  وکین  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   Vostro 3350-Core i5 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 4 تیفرظ  DDR-3 مر الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   GP330A لدم  W 330 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2TB 6G SAS 7.2K 3.5 in DP HDD لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   XFX یتراجت مان   GT610 لدم  GB 2 تیفرظ کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  روتکاف 3  تخادرپ  هنیزه  ربتعم .  یتناراگ  یاراد  دسرب .   IT دحاو دیئات  هب  تسیاب  یم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ات 1401/08/21  الاک  خیرات  لیوحت  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه 

6516663973 یتسپ :  دک  سناژروا 115 ،  هر  ماما  قباس  ناتسرامیب  یقشع  هدازریم  نادمه خ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38322713-081  ، 38322048-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38322014-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5918712EB-FH52 نوسپا هحفص 109)روتکژورپوئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

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

زا 112 ھحفص 111 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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

پات5919270 پل  هارمه  هنایار  روتکژورپ - وئدیو  - رزیل سوام  - یکشم دیلک  هحفص 109)هحفص  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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