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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 رذآ   رذآ   1414 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   178هکس ,470 , 000178 ,470 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   360رالد ,240360 تاراما240, تاراما مهرد   98مهرد ,31098 ,310

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   170هکس ,550 , 000170 ,550 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس247,500247,500رالد سیئوس کنارف   389,300389,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 100هکس , 000 , 000100 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   271رالد , 900271 , ناتسبرع900 ناتسبرع لایر   96لایر ,88096 ,880

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 70هکس , 000 , 00070 , 000 , وروی000 381وروی ,510381 ژورن510, ژورن نورک   37,20037,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   16یالط , 004, 00016 , 004, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   446دنوپ ,890446 نپاژ890, نپاژ نینی   دصکی   ,269دصکی 050269, 050

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 130130))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 66

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( 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 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( 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  • 83

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 18  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

زا 121 ھحفص 3 

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


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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

( یهگآ دادعت 6  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هصقانم  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 19:00   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 19:00   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013237 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 10:00   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یرادا و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرازگربخ کالپ 1943  یسلجم  هچوک  شبن  دابآ ، فسوی  یهارود  لباقم  یمطاف  نابایخ  زا  رتالاب  جع )  ) رصع یلو  نابایخ  نارهت ،  ، رازگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
یمالسا یروهمج 

09122725908 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات ات  رثکادح 

ناسارخ  :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکدک یاه  رهش  هیردیح و  تبرت  ییایفارغج  هزوح  رد  یدزم  نامز  یدزمراک و  بلاق  رد  یناسنا  یورین  تامدخ  ینابیتشپ و  تایلمع  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ  ششوپ  تحت  یاهاتسور  هیلک  گنس و  طابر  گیاب و  - 

دادعت 1 هیردیح  تبرت  تاقافتا  یچ  نفلت  تامدخ 

نتشاد طبترم -  هتشر  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  لایر -  نیمضت 1.746.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 

لباقم شیاسآ  نابایخ  ینامیلس -  دیهش  نابایخ  : یناشن هب  هیردیح  تبرت  بالضاف  بآ و  تکرش  یاهدادرارق  رتفد  هب  یفیک  یبایزرا  قاروا  تفایرد   :: سردآ سردآ
شیاسآ 1

( طخ  5  ) 05152246001 :: نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادا   یرادا تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یدزمراک یدزمراک بلاق   بلاق ردرد   یناسنا   یناسنا یورین   یورین تامدخ   تامدخ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب هیولیگهک و 

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/09/21هرامش ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

امنزور  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن هدافتسا  یشزومآ  تاسسؤم  زکارم و  اههاگشناد ،  یشهوژپ  یاه  تیفرظ  زا  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتایلمع یاهراکهار  هئارا  ناتسا و  رد  کینورتکلا  یرگشدرگ  هعسوت  حرط  عوضوم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ،  ثاریم  لک  هرادا  تیریدم -  نابایخ  جوسای -  یناشن  هب  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروبع6013899 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

38-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 10  هب  رثکادح  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CMM داعبا یریگ  هزادنا  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02126103154 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتایلمع یتایلمع یاهراکهار   یاهراکهار هئارا   هئارا وو   ناتسا   ناتسا ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا یرگشدرگ   یرگشدرگ هعسوت   هعسوت حرط   حرط ناونع : : ناونع 33

CMMCMM  داعبا داعبا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ 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 121 ھحفص 6 
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ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/09/14هرامش هبنشود  زور   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6013072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل کاینومآ  هروا و  عمتجم   F&GSystem & Gas Detector یکدی مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48 -  مکی -  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن -  نابایخ  یدازحرف -  راولب  برغ  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/09/14هرامش هبنشود  زور   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نارادلاس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل کاینومآ  هروا و  عمتجم   F&GSystem & Gas Detector یکدی مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48 -  مکی -  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن -  نابایخ  یدازحرف -  راولب  برغ  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

F&GSystem & Gas DetectorF&GSystem & Gas Detector یکدی یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

F&GSystem & Gas DetectorF&GSystem & Gas Detector یکدی یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد و زکرم  هیوهت  متسیس   EPC هارمه هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  درکلمع  نیمضت  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  لمح و  نیمات ،  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ نابیتشپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03152573655 :: 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

دنجریب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005361000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/9/14   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما یبونج  ناسارخ   :: عبنم تعاس 14:00عبنم ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014588 :: هرازه هرازه تعاس 13:00دکدک    - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نت وکیتا 8  یوردوخ  یارب  یناشن  شتآ  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یزکرم  یرادرهش  رذوبا -  نادیم  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ   :: سردآ سردآ
تراجت ندعم و  تعنص  نامزاس  یدابع -  یادهش  راولب  دنجریب - 

31830102-056 :: نفلت :: www.setadiran.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

متسیس متسیس   EPCEPC  هارمه هارمه هبهب   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس درکلمع   درکلمع نیمضت   نیمضت وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح نیمات ،  ،  نیمات یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع
هیوهت هیوهت

77

نتنت   88 وکیتا   وکیتا یوردوخ   یوردوخ یارب   یارب یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: س/101/1401 و ب/102/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013880 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 10   - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهوفاک یدنب  لصفم  یشکلباک و  راکنامیپ و  طسوت  - لباکریغ  - حلاصم نیمأت  اب  داباهم   FTTH نیکرتشم یرادهگن  یریاد و  هعسوت ،  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راکنامیپ طسوت  لباکریغ )  ) حلاصم نیمأت  اب  ناکوب  ناتسرهش  رصن )  بدا و 102   102  ) یرون

:: 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

یرهش6013084 یکیفارت  یاه  نیبرود  یرادرهش و  یاه  نامتخاس  نیبام  یرون  ربیف  هکبش  هحفص 9)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لصفم لصفم وو   یشکلباک   یشکلباک وو   راکنامیپ   راکنامیپ طسوت   طسوت -- لباکریغ لباکریغ  - - حلاصم حلاصم نیمأت   نیمأت اباب     FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم یرادهگن   یرادهگن وو   یریاد   یریاد هعسوت ،  ،  هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یرون یرون یاهوفاک   یاهوفاک یدنب   یدنب

99

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

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005315000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   هناماسهرامش قیرط  زا  تیاغل 1401/09/21  زا 1401/09/17   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هام ارجا 6  تدم  لایر - دروآرب 41.411.800.000  یرهش - یکیفارت  یاه  نیبرود  لیبدرا و  یرادرهش  یاه  نامتخاس  نیبام  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...یهگآ  رد  جردنم  رهپس  باسح  هب  هدرپس  لایر  نیمضت 2.071.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

یرادرهش هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir ardabilcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@ardabilcity.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یرادرهش   یرادرهش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس نیبام   نیبام یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم تعاس 13:30عبنم رد  هبنش  جنپ  زو  ر   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هزیناکم تلافسآ  شخپ  لمح و  هیهت  هدش  ضیرعت  عطاقم  رد  ناراهب  راولب  یهدناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - رهش حطس  یبذج  یاههاچ  یحطس و  یاهبآ  تیاده  یروآ و  عمج 

قطانم 1 و 2  فارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاه  غارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و 
یتسردنت  کراپ  لاکیزوم  یامنبآ  ثادحا 

رثوک  کرش  نارحب  تیریدم  یشزرو و  هعومجم  لیمکت 
( نایرهش  ) یرهش طابضنا 

یتسردنت کراپ  یبونج  علض  سودرف  رذگ  ثادحا 
رباع لپ  یتاغیلبت  یاهولبات  زا  یرادرب  هرهب  قح 

یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیلاعف زوجم  اب  هناورپ  هینبا -  ای 4  یربارت  هار و  هبتر 4  تازیهجت -  تاسیسات و  هینبا و 5  هبتر 4  تازیهجت -  تاسیسات و  هبتر 5  بآ -  هبتر 3 یربارت -  هار و  هبتر 5 

یمالسا  داشرا  هرادا  زا  طبترم 
لاس  هس  هام و   4 - 12-3-5-6-2 ارجا :  تدم 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

یفنم هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخریبد  زاکرف -  هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -   :: سردآ سردآ

26 - 366581110 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.shahrdarifardis.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاههاچ یاههاچ وو   یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده وو   یروآ   یروآ عمج   عمج هزیناکم - - هزیناکم تلافسآ   تلافسآ شخپ   شخپ وو   لمح   لمح هیهت   هیهت هدش   هدش ضیرعت   ضیرعت عطاقم   عطاقم ردرد   راولب -  -  راولب یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع
 - - یتسردنت یتسردنت کراپ   کراپ لاکیزوم   لاکیزوم یامنبآ   یامنبآ ثادحا   ثادحا ییامنهار - - ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ وو   مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ  - - رهش رهش حطس   حطس یبذج   یبذج

رذگ رذگ ثادحا   ثادحا  - - یرهش یرهش طابضنا   طابضنا -- نارحب نارحب تیریدم   تیریدم وو   یشزرو   یشزرو هعومجم   هعومجم لیمکت   لیمکت
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زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/9/13  دانسا  تفایرد   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 15:15عبنم  - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013409 :: هرازه هرازه :: 1401/09/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ شیاین -  حطسمهریغ  نادرگربرود  هژورپ  تهج  لیردنه  یطوق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور 10: مالعتسا عوضوم  ماجنا  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یاهاضف ینیرفآ  زاب  نارمع و  نامزاس  یاهدادرارق  دحاو  ناگدازآ – هاگنامرد  بنج  - تلود راولب  یادتبا  یبونج  تلادع  راولب  سردآ : هب  مالعتسا  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
زاریش یرهش 

071-38350729 :: نفلت :: vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

706-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 13:15   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14:15   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013899 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 14:15   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یروبع طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 83,137,656,000 

هام دادرارق 24  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  4/200/000/000 نیمضت : 

تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 256 و 1456  32304618 :: نفلت :: //:www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - httpsنفلت تیاسبو تیاسبو
shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطسمهریغ حطسمهریغ نادرگربرود   نادرگربرود هژورپ   هژورپ تهج   تهج لیردنه   لیردنه یطوق   یطوق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یروبع یروبع طخطخ   یارب  44   یارب تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   1616 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ینارمع ربتعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن بصن )  لمح و  یریگراب ، دیلوت ، لماش (  یسرجوین  ددع  نیمات 8500  هب  مادقا  هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09171021541 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005650000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014550 :: هرازه هرازه :: 1401/10/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس  رهش  رباعم  یامنهار  یاهولبات  دیرخ  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  دنهس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دنهس  رهش  رباعم  یامنهار  یاهولبات  دیرخ  یمومع  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

یدقن هجو  زیراو  تهج  زیربت  هاگشیالاپ  هار  هس  هبعش  رهش  کناب  دزن  یابش 750610000000000390100  هرامش  هب  باسح 100390100 هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 
زا لبق  دیسر  ذخا  یرادرهش و  هناخریبد  هب  هناماس  رد  یراذگراب  زا  سپ  همانتنامض  لصا  هئارا  هب  فظوم  هاگدننک  تکرش  .دشاب (  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

دنشاب  یم  تاکاپ  ییاشگزاب 
14:00 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادا نامتخاس  یرادرهش -  نادیم  ود -  زاف  دنهس  دیدج  رهش   ، 5331736357 یتسپ :  دک  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( بصن بصن وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب دیلوت ، ، دیلوت لماش (  (  لماش یسرجوین   یسرجوین ددع   ددع   85008500 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

رهش رهش رباعم   رباعم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 1515
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هیمورا نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ فلا /14 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6013081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامیس هناخراک  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه  دادرارق  روما  هیمورا  نامیس  هناخراک  داباهم  هیمورا  هداج  رتمولیک 35  هیمورا   :: سردآ سردآ
هیمورا نامیس  تکرش  رتفد  مود  هقبط  کالپ 21  هچوک 17  تسراخب  ریصق  دمحا  نابایخ  نیتناژرا  نادیم  نارهت 

04432515398 :: نفلت :: WWW.URMIACEMENT.COMنفلت 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

ناگزمره ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/14   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاسعبنم یرادا  تقو  نایاپ  یلا  زا 1401/9/22   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
14:30

6013088 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیشام نان  هناخراک  مدنگ ، یزکرم  رابنا  مدنگ ، زابور  رابنا  رابناهج  هار  هس  رابنا  رد  هتسب  رادم  یاهنیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  رد  عقاو  یتابن  نغور  نزاخم  عمتجم  یناقح ، دیهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشناد  یوربور  هاگشناد  نابایخ  سابعردنب  رد  عقاو  هرادا  تسارح  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یمالسا  دازآ  هاگشناد  یوربور  هاگشناد  راولب  سابعردنب  ییاشگزاب 

لک هرادا  یرادا  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یوربور  هاگشناد ،  راولب  سابع  ردنب  سردآ  هب  اهتکاپ  هئارا  دانسا و  تفایرد  رازگ  هصقانم 

33668009 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1101118 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nicico.com :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  ظیلغت  روما  یریوصت  تراظن  متسیس  داجیا  زا  تسا  ترابع  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: راک رصتخم  حرش 

: یریوصت تراظن  شخب 
تراظن متسیس  تخاسریز  بصن  هیهت و  نینچمه  ریوصت و  طبض  هاگتسدو   SpeedDome نیبرود ددع   Bullet ،29 نیبرود ددع  380 یرادنا هار  بصن و 

 .... یشک و لباک  یراذگ ، هلول  یزلف ، سکاب  رتم ، عافترا 12  اب  یهجو  تشه  لکد  لماش  یریوصت 
دادرارق غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام   6 ارجا : تدم 

ظیلغت یاههناخراک  هدودحم  همشچرس  سم  عمتجم  ناجنسفر ، ناتسرهش  نامرک ، ناتسا  راک : ماجنا  لحم 

لداعم هصقانم  رد  تکرش  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  هئارا  ییاناوت  دنشاب - هتشاد  ار  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  دیاب  رگهصقانم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  6.000.000.000

:: سردآ سردآ

نفلت 34303417-034 و 021-82138078 (034  ) 34303418 :: نفلت :: m dargah.nicico.coنفلت 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

ناگزمره ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/9/14   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگزمره یادن   :: عبنم اتعبنم زا 1401/9/22   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013996 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نان هناخراک  مدنگ ،  یزکرم  رابنا  مدنگ ،  زابور  رابنا  رابناهج ،  هار  هس  رابنا  رد  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  رد  عقاو  یتابن  نغور  نزاخم  عمتجم  یناقح ،  دیهش  ینیشام 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یمالسا  دازا  هاگشناد  یوربور  هاگشناد  نابایخ  سابعردنب   :: سردآ سردآ

33668009 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش6013084 یکیفارت  یاه  نیبرود  یرادرهش و  یاه  نامتخاس  نیبام  یرون  ربیف  هکبش  هحفص 9)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ظیلغت ظیلغت روما   روما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس داجیا   داجیا زازا   تسا   تسا ترابع   ترابع دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1818

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

یروبع6013899 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  تهج  (ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  و 

1101005459000029 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
متسیس 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یگنهامه  تهج  نفلت  هرامش  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7184735154 یتسپ :  دک  هچوک 15 ،  شبن  ناخراتس ، راولب  یادتبا  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36491370-071  ، 36491403-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36491348-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تسیل   تسیل قبط   قبط یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج (( ISMSISMS  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ،، یحارط یحارط ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم

2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم تامدخ  رب  تراظن  هناماس  لوژام  ای  رازفا  مرن  اب  نیکرتشم  یاهسناژآ  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004072000447 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

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

تامدخ رب  تراظن  هناماس  یاراد  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ  نمض  رد  تسا  یمازلا  یژرنا  یزاس  هنیهب  ای  عیزوت  هتشر  هرواشم  هبتر  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب بصن ) هدامآ   ) نیکرتشم

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 ،  شبن  هاگشناد -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137340-054  ، 31137348-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31137050-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  یباراف  ناتسرامیب  هکبش  ورازفا  تخس  ، رازفا مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090106000020 زاین :  هرامش 
تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  طیارش  یممت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم تامدخ   تامدخ ربرب   تراظن   تراظن هناماس   هناماس لوژام   لوژام ایای   رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   نیکرتشم   نیکرتشم یاهسناژآ   یاهسناژآ ربرب   تراظن   تراظن هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2 12 1

طیارش طیارش قبط   قبط یباراف   یباراف ناتسرامیب   ناتسرامیب هکبش   هکبش ورازفا   ورازفا تخس   تخس ،، رازفا رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یمجح   یمجح هئارا   هئارا یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

2222
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( تخت  620  ) یناقلاط...ا تیا  ینامرد  یشزوما و  یکشزپ  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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارامیب هدنورپ  قاروا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092019000013 زاین :  هرامش 

( تخت  620  ) یناقلاط...ا تیا  ینامرد  یشزوما و  یکشزپ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  دادرارق ، طیارش  زا  عالطا  تهج  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 23031338  ینابرق  یاقآ  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  . 2

.دشاب یم  نکسا  گرب  ره  یاذا  هب  یراذگ  تمیق  . 3

1985717413 یتسپ :  دک  یبارعا ،  دیهش  خ  نمی -  خ  کجنلو - نارمچ - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22432559-021  ، 22432580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22432570-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب نارامیب هدنورپ   هدنورپ قاروا   قاروا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2323
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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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یکمایپ  لنپ  هناماس  ینابیتشپ  تامدخ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000209 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناب دحرس  یاقا  هرامش 02123902232  اب  یگنهامه  تهج  (: 2
تسا یمازلا  یسررب  تهج  هموزر  قباوس و  تاصخشم ،  هئارا  (: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   UTM Firewall شتآ راوید  هاگتسد  هس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000406 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 3 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902035 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یکمایپ   یکمایپ لنپ   لنپ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

UTM FirewallUTM Firewall شتآ   شتآ راوید   راوید هاگتسد   هاگتسد هسهس   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525
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دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ هلاس  ود  ناگیار  ینابیتشپ  هارمه  هب  (Corporate  ) هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هربراک  سنسیال 1200  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095562000016 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

دروم 1200 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد تمدخ  حرش  هب  هجوت  اب  ار  یداهنشپ  تمیق  تسیاب  یم  ناگداهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  باختنا  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  دادرارق  سیون  شیپ  تسویپ  رد  هدش 

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136970-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمز و یلم  نامزاس  یقرش -  ناجیابرذآ  یزاسرهش  هار و   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نکسم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم طیارش  تاحیضوت و  قفو  هناماس  رد  اهنآ  تاعالطا  جرد  لک و  هرادا  یقوقح  کالما و  تنواعم  رد  دوجوم  دانسا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد 

1101091597000012 زاین :  هرامش 
نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  یقرشناجیابرذآ    یزاسرهش  هار و  هدننک :  رازگرب 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تسویپ قفو  1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  جردنم  طیارش  تاحیضوت و  قفو  هناماس  رد  اهنآ  تاعالطا  جرد  لک و  هرادا  یقوقح  کالما و  تنواعم  رد  دوجوم  دانسا  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157733398 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  رصعیلو ، ییالابرس  زیربت ، زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33309051-041  ، 33691051-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33691056-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ هربراک   هربراک   12 001200 سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

هناماس هناماس ردرد   اهنآ   اهنآ تاعالطا   تاعالطا جرد   جرد وو   لکلک   هرادا   هرادا یقوقح   یقوقح وو   کالما   کالما تنواعم   تنواعم ردرد   دوجوم   دوجوم دانسا   دانسا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2727
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روشک یرادرب  هشقن  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 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   LGO رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000157 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 5 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISMS وزیا 27001 /  متسیس  رارقتسا  تهج  رد  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096168000040 زاین :  هرامش 

کیبآ ناتسرهش  ییاجر  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت 

 : یتسپ دک  نابایخ ،  - ییاجر دیهش  هاگورین  یدابآ  - یبرغ هیاپهوک  ناتسهد  - یزکرم شخب  - کیبآ ناتسرهش  - نیوزق ناتسا  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3445169555

88796681-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88796735-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم   LGOLGO رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

ISMSISMS  /  / 2700 12700 1 وزیا   وزیا متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا تهج   تهج ردرد   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یرادرب  هشقن  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 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   Infinity رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000158 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 5 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ هربراک  مور 400  یاکسا  نشیکیلپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000323 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
اشوین رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  بو  تحت  یزاجم  سالک  رانیبو و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

63977127 ییوگخساپ تهج  دشاب  هاضق  هوق  دات  دروم  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم   InfinityInfinity رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

سالپ سالپ هربراک   هربراک   400400 مور   مور یاکسا   یاکسا نشیکیلپا   نشیکیلپا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTM هاگتسدکی  + لاوریاف هاگتسدکی  +Core چیوس هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000142 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
Sophos XGF3100 ما یتوی   - cisco FPR-2110 لاوریاف  + ciscoC3850 24port چیوس - 

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

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

دیئات زادعب  یلام  لحارم  عورش  دوش .  یرازگراب  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراک -  زور  هیوست 22  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دشابیم .  تاعالطا  یروانف 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTMUTM هاگتسدکی هاگتسدکی  + + لاوریاف لاوریاف هاگتسدکی   هاگتسدکی ++CoreCore چیوس   چیوس هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  FC-10-F11HE-950-02-12 و   # ربمان تراپ  اب   Fortigate 1100E لاوریاف نیالنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101003292000226 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  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 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  FC-10-F11HE-950-02-12 و   # ربمان تراپ  اب   Fortigate 1100E لاوریاف نیالنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  ماجنا  نامزاس  تیاس  لحم  رد  هدننک  نیمات  طسوت  یزاس  لاعف  رورس و  یسکورپ  یزادنا  هار 

دشاب یروف  تروصب  امتح  تسیابیم و  سنسیال  نیمات 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fortigate 1 100EFortigate 1 100E  لاوریاف لاوریاف نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003072000069 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
kaspersky Endpoint security-advanced publicsector-1 year-band: 500-999 - 

kaspersky for mail server publicsector-1 year-band: 500-999
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  موینیتالپ  یگدنیامن  نتشاد  هب  مزلم  هدننک  نیمات.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرلذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  42781309 و 42781286 

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781006-021  ، 42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ندعم تعنص و  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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  عوجر  بابرا  یراک  تالماعت  کسیر  نعت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000255 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولنالیم 27871059 مناخ  رتشیب  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط عوجر   عوجر بابرا   بابرا یراک   یراک تالماعت   تالماعت کسیر   کسیر نعت   نعت هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3535
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مولع هدکشناد  ییوجشناد  تاقیقحت و  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هغارم یکشزپ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6014486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه حرط  هزیناکم  متسیس  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030244000017 زاین :  هرامش 

هغارم یکشزپ  مولع  هدکشناد  ییوجشناد  تاقیقحت و  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هناماس رارقتسا  1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هعلاطم  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم رظن  دروم  هناماس  یزادنا  هار  لیوحت و  دعب  هام  یط 4  یطسق و  تروصب  تخادرپ 

دک تنواعم ،  ، رون مایپ  هاگشناد  یوربور  نارهت ،  هغارم -  هداج  رتمولیک 2   ، هغارم یقرش ،  ناجیابرذآ  سرد :  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5515878151 یتسپ : 

37276363-041  ، 37275551-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37276364-041 :: 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

گنیروتینام6013465 رازفا  مرن  لصو -  عطق و  رلرتنک  یاراد و  رلرتنک  درب  یزکرم -  هحفص 27)رلرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه حرط   حرط هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 3636
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  داهنشیپ  تسویپ  طورش  لیاف و  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  موتسلآ /  FIP تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000185 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-1 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  داهنشیپ  تسویپ  طورش  لیاف و  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  موتسلآ /  FIP تراک  :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ طورش   طورش وو   لیاف   لیاف قباطم   قباطم دشاب / / دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا موتسلآ / / موتسلآ   FIPFIP تراک   تراک ناونع : : ناونع 3737
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نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایشا تنرتنیا  رب  ینتبم  قرب  عیزوت  تکرش  یشیامرس  متسیس  لرتنک  یزاس و  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045001025 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
تاحیضوت 

یزکرم  رلرتنک 
لانگیس هدنتسرف  هدنریگ و  نایرج  لصو  عطق و  رلرتنک  یاراد و  رلرتنک  درب 

گنیروتینام رازفا  مرن 

ایشا تنرتنیا  رب  ینتبم  قرب  عیزوت  تکرش  یشیامرس  متسیس  لرتنک  یزاس و  دنمشوه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  نزاخ  لاغز و  روسنس و  رتومرت و  مالقا  متیا   4 ناونع : 

14013621 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

گنیروتینام گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن لصو -  -  لصو وو   عطق   عطق رلرتنک   رلرتنک وو   یاراد   یاراد رلرتنک   رلرتنک درب   درب یزکرم -  -  یزکرم رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 3838

نزاخ نزاخ وو   لاغز   لاغز وو   روسنس   روسنس وو   رتومرت   رتومرت دیرخ   دیرخ 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   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458503 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس ولف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 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

ناشیمگ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشیمگ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحم  رد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  یاهولبات  ضیوعت  یاهژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093527000033 زاین :  هرامش 

ناشیمگ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناشیمگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  ماجحاو  مالعتسا  تمیق  داهنشیپ  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4896114941 یتسپ :  دک  ناشیمگ ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  نانابزرم ، راولب  ناشیمگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34465333-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34465353-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ولف   ولف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

ناشیمگ ناشیمگ ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحم   هدودحم ردرد   یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب دنمشوه   دنمشوه یاهولبات   یاهولبات ضیوعت   ضیوعت یاهژورپ   یاهژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتامونپ ورتکلا  لرتنک  رنشیزوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000708 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازبا داکیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SAMSON هدنزاس عجرم   SAMSON یتراجت مان  لدم 2-3730  یکیتامونپ  ورتکلا  لرتنک  رنشیزوپ  الاک :  مان 

قیقد
ددع 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یلام و  یتف ،  کرادم  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034-9  هرامش  هب  ینابرق  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244034-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتامونپ یکیتامونپ ورتکلا   ورتکلا لرتنک   لرتنک رنشیزوپ   رنشیزوپ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ققحم هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  یتسویپ -  لیاف  قبط   planner تابر یوزاب  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060012000008 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ایوپ تعنص  رازفا  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   PISHROBOT یتراجت مان   ROBOTIC ARM6AX18 لدم کیتابر  یوزاب  یشهوژپ  یشزومآ و  تابر  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نیمن رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسا یمازلا  الاک  یاهیگژیو  تاحیضوت  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دوش -  هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراددوخ  هباشم  یاهالاک  یارب  داهنشیپزا  یرادا -  لحارم  ماجنا  الاک و  تست  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

5631451167 یتسپ :  دک  نیمن ،  نالبس  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هاگشناد  نیمن خ  لیبدرا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323611-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323611-045 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

plannerplanner  تابر تابر یوزاب   یوزاب هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  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 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001640000013 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779551 یتسپ :  دک  زربلا ،  یامیس  ادص و  نامزاس  یلامش  یناقلاط  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33162323-026  ، 33162217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33162217-026 :: 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

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6013146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هیبش  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ومد تینوی  هاگتسد  کی  لماش  قیرح  یسانش  راتفر  یشزومآ  ( لوژام ) 

1101093035000646 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

زاس هیبش  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ومد تینوی  هاگتسد  کی  لماش  قیرح  یسانش  راتفر  یشزومآ  ( لوژام ) 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یرجا   یرجا عون   عون زازا   یدنب   یدنب بلاق   بلاق یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت نویسادنف -  -  نویسادنف روانش   روانش یارجا   یارجا تهج   تهج یرادرب   یرادرب دوگ   دوگ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4444

ومد ومد تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد کیکی   لماش   لماش قیرح   قیرح یسانش   یسانش راتفر   راتفر یشزومآ   یشزومآ (( لوژام لوژام زاس (  (  زاس هیبش   هیبش تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ ظاحل  عوضوم  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  یحارط و  هنیزه   . ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یطاشن سدنهم   09131570113-

1101020030000048 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 5000 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  یحارط و  هنیزه  دزی -  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم  یاهنامتخاس  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یطاشن سدنهم   09131570113- ددرگیم صخشم  تاداهنشیپ  هیلک  یبایزرا  زا  سپ  ییاهن  هدنرب  .ددرگ  ظاحل  عوضوم  یارجا 

8915887865 یتسپ :  دک  یدنق ،  دیهش  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222981-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38223700-035 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49/14925 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013709 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/09/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ تشه  گنیکراپ  هژورپ  تهج  تیلا  قاتا  قیرح  مالعا  یزاگ FM 200 و  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 --- یناشن شتآ  ینمیا  مزاول  تازیهجت و  ناگدنشورف -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  دحاو  مود -  هقبط  دهشم –  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما –  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5 –  نیب  هاگشناد –  نابایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131297863 :: نفلت :: ets.mashhad.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

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4646

گنیکراپ گنیکراپ هژورپ   هژورپ تهج   تهج تیلا   تیلا قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو     FMFM  200200 یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس لماک   لماک یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب اتات   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6013777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000301 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 03134912370 ینف  لاوس  ددرگ  ناتسرامیب  لیوحت  دعب  زور  الاک 7 هدنرب  مالعا  زا  دعب  امازلا  یتسویپ  کرادم  قبط  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور تخادرپ 45  هدنشورف  اب  هنیزه  ناتسرامیب  رد  الاک  لیوحت 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  30  : دادعت  xp95 55000-852 لدم :   apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4848

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس   sounder control unitsounder control unit تراک   تراک ناونع : : ناونع 4949

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   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-125-298 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6013853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشمرخ هاگورین  گنیتیافریاف (  رنکسا  میلف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

رهم و یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  یرادا  تاعالطا   :: نفلت نفلت
باطتسم سدنهم  یاقآ  اب 09373479944  ینف  تاعالطا 

:: 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

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم 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 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهاط دیهش  یاهرابنا  عمتجم  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000152 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رفن 13 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81316065-021  ، 81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: 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

گنیتیافریاف گنیتیافریاف رنکسا   رنکسا میلف   میلف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا و  تراظن  یحارط و  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001001 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  33000 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، تسا یمازلا  دیدزاب  هگرب  هباشم ، دک  ناریا  تسویپ ، لیاف  قبط  شخب  ضایف  ناتسرامیب  هژورپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  تراظن  یحارط و  هرواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هجوت  لماک  روط  هب  تسویپ  لیاف 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005586-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096946000056 زاین :  هرامش 
ریدغ یمیشورتپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان  هنایار  دربراک   DGE-560T هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  تسیل  قبط  یلاسرا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1466963143 یتسپ :  دک  کی ،  کالپ  راشبآ ،  هچوک  قفش ،  نابایخ  ایرد ،  راولب  برغ ، )  ) سدق کرهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41791000-021  ، 4179100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41791000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6013069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  تساوخرد  قبط  اداکسا  هکبش  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201097847000005 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
ندومن تسویپ.ددرگ  یراددوخ  تمیق  هئارا  زا  دشابیم  دک  ناریا  تهج  افرص  تساوخرد  نیا  .هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  چیئوس )  اداکسا (  هکبش  حالصا  - 

mean well )07731312252 و MOXA MANAGED  ) لدم .تسیمازلا  ینف  تادنتسم 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراددوخ تمیق  هئارا  زا  دشابیم  دک  ناریا  تهج  افرص  تساوخرد  نیا  .هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  چیئوس )  اداکسا (  هکبش  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
mean well )07731312252 و MOXA MANAGED  ) لدم .تسیمازلا  ینف  تادنتسم  ندومن  تسویپ.ددرگ 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 5353

اداکسا اداکسا هکبش   هکبش حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ناجنز ( یا  هقطنم  قرب  تکرش  یتایلمع  هزوح  یارب  (  2960x (Cisco WS-C2960X-48TD-L لدم چیئوس  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هباشم دک 

1101001313000242 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار مرف  ، همیمض مرف  رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جردو  ینف  تاصخشمو  مالعتسا  طیارش  ءاضما  رهمو و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلا " راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  نکسا و  دیفس  هایس و  تروصباددجم 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145394-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6013280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکدک ناریا   ناریا ناجنز ( ( ناجنز یایا   هقطنم   هقطنم قرب   قرب تکرش   تکرش یتایلمع   یتایلمع هزوح   هزوح یارب   یارب ( (   29602960 x (Cisco WS-C2960X-48TD-Lx (Cisco WS-C2960X-48TD-L لدم   لدم چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع
 ( ( هباشم هباشم

5555

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ردرد   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مرهج   مرهج هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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مرهج هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000217 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا کین  نامرآ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CLSCO هدنزاس عجرم   CLSCO یتراجت مان   WC-2960X لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

سیتاد رتسگ  هکیرا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   KG/2911 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ناسدرو هدننک  هضرع  عجرم   IP-COM یتراجت مان   F1109P لدم هنایار   POE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

موس جوم  تاطابترا  رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   GLC-LH-SMD لدم هنایار   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت اهنآ  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  اه  تسویپ  یتسیاب  مرتحم  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخن  هداد  رثا 

دیدرگ دهاوخ  لا  ـ طبا هفرطکی  تروصب  شرافس  رادیرخ  تساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  قباطت  مدع  تروص  رد 

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cp6921 لدم وکسیس  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000131 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ییودراس یعیفر  رصان  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CP-7821-K9 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ) ددرگ هعلاطم  تسویپ  رد  یلیمکت  تاعالطا 

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  هرامش 43673989  اب  یگنهامه  تهج 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچاپسید رد  موریمس  بیط -  رایهم -  یاهتسپ  تهج  تاقلعتم  هارمه  هب   CGR رتور ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000234 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cp692 1cp692 1 لدم   لدم وکسیس   وکسیس نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5757

گنیچاپسید گنیچاپسید ردرد   موریمس   موریمس بیط -  -  بیط رایهم -  -  رایهم یاهتسپ   یاهتسپ تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     CGRCGR رتور   رتور ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس رتور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090791000028 زاین :  هرامش 

یوخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرد دشاب و  یم  یمازلا  تسا  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هک  مالعتسا  طیارش  اهزوجم و  کرادم و  اه و  یهاوگ  یمامت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیوش یم  جراخ  مالعتسا  رود  زا  اهنآ  ندرکن  تیاعر 

 - ، مشاه ینب  رمق  ناتسرامیب  بنج  یرظتنم - دیهش  نابایخ  جیسب - نادیم  یوخ - ناتسرهش  یبرغ - ناجیابرذآ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5819637599 یتسپ :  دک 

36367245-044  ، 36465260-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36339841-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس وو   رتور   رتور ناونع : : ناونع 5959
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تشدورم  رال و  نورزاک , زاریش , زکارم  رد  نژویف  یرونربیف و  کار , بصن  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001855 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  تایلمع  تسیل  .تسیمازلا  همیب  باسح  اصافم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171344103 رظان : هرامش 

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

36294933-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم زکارم ردرد   نژویف   نژویف وو   یرونربیف   یرونربیف کار , , کار بصن   بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6060

رسرس هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک یلزید -  -  یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هداس -  -  هداس هخاش   هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ گنیروتینام -  -  گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985006989 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6013756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  ار  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  مود  دشاب  لانیجروا  دیاب  لوا   ------ هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000333 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ییارجا  رتویپماک  دحاو  داتو  یگنهامه  دعب  دیرخ  دشابیم  تبث  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  هب  اشم  دکناریا  هام  هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد ویدار  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004360 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم   ICOM یتراجت مان   ICOM IC A110 لدم یتارباخم  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  (((((( تسویپ لیاف  اب (((((( قبطنم  دیاب  ینف  تاصخشم  تسا ،  هباشم  دکناریا  -

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  یلایر و  تروصب  هیوست  -

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

32241995-031  ، 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

دشاب دشاب هتشاد   هتشاد ارار   ینیشام   ینیشام تامدخ   تامدخ تکرش   تکرش دات   دات مود   مود دشاب   دشاب لانیجروا   لانیجروا دیاب   دیاب لوا   لوا  ------  ------ هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6262

یتسد یتسد ویدار   ویدار مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

M810K CPU j1900 RAM:DDR3 4GB Storagr:120GB لدم اوآمیس  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000932 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدنزاس  عجرم  اوآمیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   SIM-M83 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6013849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالفآ نابیتشپ  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000025 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  ار  دوخ  کرادم  یداهنشیپ و  تمیق  تسویپ  لیاف  قیقد  هعلاطم  زا  دعب  افطل 

دشابیم یمازلا  اتفا  کردم  انمض 

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

M810K CPU j1900  M810K CPU j1900  RAM:DDR3 4GB RAM:DDR3 4GB Storagr:12 0GBStoragr:12 0GB لدم   لدم اوآمیس   اوآمیس تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6464

نیالفآ نیالفآ نابیتشپ   نابیتشپ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رتویپماک و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000075 زاین :  هرامش 

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

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

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

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

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   رتویپماک   رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  و  ( E&M تراک  ) یرون ویتکا  تازیهجت  لمح  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000303 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-401UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

23812330-021  ، 23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باراد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تنرتنیا  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000100 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.214CO لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دوجوم  تسویپ  هب  طیارش  زاین و  دروم  مالقا  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد رارق  هناماس  رد  یباختنا  یالاک  لباقم  رد  ار  نآ  لک  تمیق  هدرک و  تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 

دینک یراذگراب  اددجم  هدومن و  اضما  رهم و  طیارش  ندوب  اراد  تروص  رد  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540014-071  ، 53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس وو   ( ( E&ME&M  تراک تراک  ) ) یرون یرون ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

تنرتنیا تنرتنیا لکد   لکد ناونع : : ناونع 6868
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم   KVM چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000710 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قفو   KDT یناریا دنرب   POE هیذغت عبنم  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000370 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1008P لدم  port 10/100M Desktop PoE-8 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ناماس شنادارف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف یراددوخ  یجراخ  هباشم و  یالاکداهنشیپ  زا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6014113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم تسویپ 12  تسیل  قبط  کیتامروفنا  یبناج  مزاول  لباک و  چیئوس ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000240000091 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
یرقاب هلادسا  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1005D لدم هنایار  چیئوس  باه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا دنرب  تمیق  مالعا  زا  لبق  دشابیم  تشر  یرتسگداد  رابنا  لیوحت  لحم  هدوب  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  هنوگره  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  تسیل  لک  عمج  قبط  ییاهن  تمیق  دشابیم  ههامود  هیوست  دوش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  ددرگ  گنهامه 

4187785684 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  - سردم راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33834701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33851633-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POEPOE  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070

کیتامروفنا کیتامروفنا یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   لباک   لباک چیئوس ، ، چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  قبط  ناجنز ) ناتسا  هعبات  هاگتسیا  زکرم و 3  رد   ) مرالآ هدننک  عمج  هاگتسد  هعومجم  یزادنا 4  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022001856 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  نفلت 09191452075  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یشیاشخب 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه لیاف   لیاف قبط   قبط ناجنز ) ) ناجنز ناتسا   ناتسا هعبات   هعبات هاگتسیا   هاگتسیا وو  33   زکرم   زکرم ردرد    ) ) مرالآ مرالآ هدننک   هدننک عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد هعومجم   هعومجم   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف 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 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6014183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000807 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

1401/09/27 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل زا  جراخ  یراذگ  تمیق  زا  افطل  .دامرف  لصاح  سامت  یناضمر  سدنهم  هرامش 09173302957  اب  ینف  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  هک  دامرف  یراددوخ 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  تاجردنم  قفو  تاقلعتم  هارمه  هب  متسیس  ایاپ  تینوی  کر 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000371 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   New Alfa لدم  cm 60 قمع  U 44 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف یراددوخ  ادج  هقرفتم  یاهالاک  داهنشیپ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاجردنم   تاجردنم قفو   قفو تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   متسیس   متسیس ایاپ   ایاپ تینوی   تینوی   66 کرکر   ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0100204 اضاقت هرامش   / GE یاه هلر  یطابترا  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000296 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کت ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL4644D لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / دیئامرف هعلاطم  تقد  هب  تادنتسمرد  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6014245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2960X-24TSL وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000088 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

دامع ییالط  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SISCO هدنزاس عجرم   SISCO یتراجت مان   WS-C6504-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم فذح  مالعنسا  دنیآرف  زا  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GEGE یاه یاه هلر   هلر یطابترا   یطابترا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7575

29602960 X-24TSLX-24TSL وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره نهآ  هار  یاهلنوت  یئویدار  ششوپ  تازیهجت  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000086 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدشرهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد هحفص  تاحیضوت  هب  - درادن دیرخ  تردق  هنازخ 101 - دانسا  هاگتسد - کی  دادعت   C9200L-48P-4G-E وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101004958000074 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دیجم سدنهم  یاقا   32162246-031 دینک تروشم  سانشراک  اب  امتح  ( 1404/03/26  ) دیسررس اب  101 هنازخ دانسا  - تسا دیرخ  تهج  افرص  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه.دوش  ظاحل  تمیق  رد  درادن  دیرخ  تردق  ظفح  دانسا 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32658065-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناگزمره نهآ   نهآ هار   هار یاهلنوت   یاهلنوت یئویدار   یئویدار ششوپ   ششوپ تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 7777

.دوش .دوش تقد   تقد هحفص   هحفص تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   -- درادن درادن دیرخ   دیرخ تردق   تردق - - 10 110 1 هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا هاگتسد - - هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت   C9200L-48P-4G-EC9200L-48P-4G-E وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 7878

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگ هجوت  تاحیضوت  هب  هنازخ 101  - دانسا  -  Ws-C2960g-24Tc-L وکسیس  - چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004958000073 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دیجم سدنهم  یاقا   32162246-031 دینک تروشم  سانشراک  اب  امتح  ( 1404/03/26  ) دیسررس اب  101 هنازخ دانسا  - تسا دیرخ  تهج  افرص  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه.دوش  ظاحل  تمیق  رد  درادن  دیرخ  تردق  ظفح  دانسا 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32658065-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هحفص  ود  حرش  هب  زاین  دروم  یالاک  هباشم .  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000022 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP382A لدم هکبش  روتروناک  ایدم  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت سپ  غلبم.درادن  دوجو  تخادرپ  شیپ  ناکما  .تسا  یمازلا  هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  اهالاک و  ربارب  هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تخادرپ  لباق  یراک  زور  لقادح 20  تدم  هب  هطوبرم  هرادا  دات  و 

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . ددرگ ددرگ هجوت   هجوت تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   - -   10 110 1 هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا - -   Ws-C2960g-24Tc-LWs-C2960g-24Tc-L وکسیس   - - وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 7979

هکبش هکبش روتروناک   روتروناک ایدم   ایدم کرکر   ناونع : : ناونع 8080

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

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

ورازفا6013173 تخس  ، رازفا مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  یاهب  مالعتسا 
تسویپ طیارش  قبط  یباراف  ناتسرامیب  هکبش 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6013270 تاصخشم  قباطم  یکمایپ  لنپ  هناماس  ینابیتشپ  تامدخ و  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6013362UTM Firewall شتآ راوید  هاگتسد  هس  هحفص 16)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6013497PC زکرم نشیکولوک  یاه  نیبرود  ییاجباجو  تازیهجت  هحفص 66)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6014250Fortigate 1100E لاوریاف نیالنآ  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیکت6014324 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  کلملا  نواعم 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیکت6014441 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  یگیبرلگیب 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " 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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هاشنامرک ناتسا  زاگ  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 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 3*4 هب  یرهش  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000281 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیورا تعنص  ایار  هدننک  هضرع  عجرم  نیورا  تعنص  ایار  هدنزاس  عجرم   Outdoor P8 لدم  LED یگنر مامت  یرهش  نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1536647 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013815 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رئاز یامنهار   LED ولبات ددع  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  تاموزلم  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هژیو 5 یاه  متسیس  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2

هبتر دقاف  ورین  ناراکنامیپ -   3
هبتر دقاف  تاطابترا  ناراکنامیپ -   4

هبتر دقاف  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -   5

هقبط 4 هقطنم 8- یرادرهش  نامتخاس  - ینیمخ لدع  نادیم  - دهشم هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131298430 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

44** داعبا  33 داعبا هبهب   یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8181

رئاز رئاز یامنهار   یامنهار   LEDLED  ولبات ولبات ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282
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هاشنامرک هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050050000028 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714859679 یتسپ :  دک  هقطنم 7 ،  یرادرهش  تسار  تمس   . درونهوک نادیم   . داشخرف راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276676-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34282161-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهبا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ( تاقلعتم رگید  یرتم و  هلول 3 تسب و  ) تاقلعتم یمامت  اب  راد  هیاپ  ولبات  / ددع 50 دادعت هب  33*80 داعبا رد  بوک  راوید  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 150 دادعت

1101092204000247 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  / تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  / دشاب تاقلعتم  هیلک  اهتسب و  لیم  2 6 هرمن هلول   - لیم هرمن 2 قرو  زا  اهولبات  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

هبهب (( تاقلعتم تاقلعتم رگید   رگید وو   یرتم   یرتم هلول  33 هلول وو   تسب   تسب )) تاقلعتم تاقلعتم یمامت   یمامت اباب   راد   راد هیاپ   هیاپ ولبات   ولبات // ددع ددع 5050 دادعت دادعت هبهب   3333** 8080 داعبا داعبا ردرد   بوک   بوک راوید   راوید ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
ددع ددع 150150 دادعت دادعت

8484
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مالیا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 رتمیتناس  60 یکیتسالریگ 50 *  تعرس  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101001409000057 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   DAHKOO یتراجت مان   60x50 cm داعبا  cm 5 عافترا هایس  درز و  یکیتسال  یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
رایزاب ردان 

ددع 44 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 رتمیتناس  60 یکیتسالریگ 50 *  تعرس  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئالع نامتخاس  زاین  دروم  یقرب  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000174 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم وو   تاحیضوت   تاحیضوت مامت   مامت -- 33 دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- 22 رتمیتناس رتمیتناس   6060  *  * 5050 یکیتسالریگ   یکیتسالریگ تعرس   تعرس -- 11 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

8585

مئالع مئالع نامتخاس   نامتخاس زاین   زاین دروم   دروم یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ناتسچولب (  ناتسیس و  ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  هیاپ  اب  یکیفارت  یاهولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000524 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

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

ینسح دمحم  یاقا   05431166206 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا یتالصاوم   یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   هیاپ   هیاپ اباب   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  زنطن  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 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6013154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم و هیلک  هارمه  هب  عافترا 2.40  ضرع 3.60 و  داعبا  هب  نشبآ  لوف  سکاب  لرتنک  اب  یئوشک  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسرا بصن و  هنیزه 

1101092574000003 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  زنطن  یادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زنطن رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هذوزفا  شزرا  تایلام  نینچمه  بصن و  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8761859177 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  بنج  ملعم - نادیم  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54229704-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54229705-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6013545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یقرب  هرکرک  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003731000045 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  لاسرا  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراددوخ  هباشم  دراوم  لاسرا  زا  هدش و  ظاحل  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  داعبا  لایرتم و  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34447072-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب     2 .402 .40 عافترا   عافترا وو     3.603.60 ضرع   ضرع داعبا   داعبا هبهب   نشبآ   نشبآ لوف   لوف سکاب   سکاب لرتنک   لرتنک اباب   یئوشک   یئوشک یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع
لاسرا لاسرا وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه

8888

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   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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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادیدزاب هطوبرم و  مالقا  یمامتو  یناریاافرصو  کتولارتم   30 ژارتم هب  ناتسکات  یعامتجا  نیمات  یاه  هرجنپو  برد  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یمازلا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  لحم 

1101005465000021 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن دم  کتولا  یناریا  یالاک  امازلا  دشابیم و  هدنرب  هدننک  تکرش  هدهع  هب  مالقا  یمامت  دشابیم  یمازلا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230694-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: 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

زادیدزاب زادیدزاب وو   هطوبرم   هطوبرم مالقا   مالقا یمامتو   یمامتو یناریاافرصو   یناریاافرصو کتولارتم   کتولارتم   3030 ژارتم ژارتم هبهب   ناتسکات   ناتسکات یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات یاه   یاه هرجنپو   هرجنپو برد   برد یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق زازا   لبق   لبق لحم   لحم

9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091067000024 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ابص نارمع  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   KALE یتراجت مان  یجنرب  سنج   X10 لدم  mm 12 زیاس یطایح  برد  یقرب  لفق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم و 1.80 و 1.60  هنهد 4 دودح  داعبا  هب  یقرب  برد  ددع  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف  تیریدم  دات  یریگ و  هزادنا  لحم و  زا  دیدزاب  زا  دعب  افرص  روتکاف  شیپ  هئارا 

یرضخ 09157648261 یگنهامه 

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

38795039-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38795039-051 :: 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

یطایح یطایح برد   برد یقرب   یقرب لفق   لفق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یتایلام  روما  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 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لیم  هداس 6  هشیش  لیم و  تیروکس 15  هشیش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003450000177 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیوزق هشیش  هدنزاس  عجرم   mm 6 تماخض دیفس  هداس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

ماج 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح لیم  هشیش 15  یراک  زور  هس  رثکادح  لیوحت  نامز  یگنسهوک  هرادارد  لیوحت.هدنشورف  اب  تاقبط  رد  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  الاک  دک  38021402 و 38021163  نفلت : .دوش  هتفرگ  رظن  رد  ربدرگ  هنیزه  دنشاب و  تیروکس  ریغ  هداس و  عون  زا  لیم  هشیش.لماک 6  تیروکس 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هر – ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9137843839

38021389-051  ، 38021000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38021000-051 :: 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

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تاموتا  یا  هشیش  برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000106 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لصاح  سامت  یجات  یاقآ  هرامش 09124094093  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88922252-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: 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

دیفس دیفس هداس   هداس تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

تاموتا تاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9393
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نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ - رد  هدش  رکذ  ینف  دراوم  عیمج  تیاعر  اب  یتساوخرد  بعش  تهج  تانبرک  یلپ  هرکرک  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلم کراپ  ورسخ -  هار  راهچ  ایرد -  راولب  بعش 

1101094769000072 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  هب  رجنم  هجوت  مدع  تسیمازلا و  تسویپ  لیاف  طیارش  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هزور  راک 12  لیوحت  رثکادح 

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

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

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

 - - ایرد ایرد راولب   راولب بعش   بعش تسویپ - - تسویپ ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ ینف   ینف دراوم   دراوم عیمج   عیمج تیاعر   تیاعر اباب   یتساوخرد   یتساوخرد بعش   بعش تهج   تهج تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تلم تلم کراپ   کراپ ورسخ -  -  ورسخ هار   هار راهچ   راهچ

9494
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  یرادناتسا   :: 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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6014221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  برد  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000212000031 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

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 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  لماک  یناوخمه  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873149 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  یرادناتسا  - نیسح ماما  نادیم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226011-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227931-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 9595
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرسدض متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000035 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تقرسدض متسیس  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرسدض تقرسدض متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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ناتسا بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس 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 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامشو  تسویپ  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  هباشم  تمدخ  دک  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح   09382565066

1101092956000039 زاین :  هرامش 
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09382565066 هرامشو  تسویپ  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  هباشم  تمدخ  دک  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح 

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  یا   هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ( - هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916913163

37222054-054  ، 37222085-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37224476-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9797
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق هقطنم  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000193 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دندرگ هداعا  یراذگراب و   pdf تمرف اب  رهم  اضما و  زا  سپ  تسیاب  یم  مالعتسا  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23381906-021  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6013370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 27  هتسب  رادم  متسیس  جنیا   LED 32 یناریاروتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000930 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   A1886293A لدم  in 32 ید یا  لا  نویزیولت  هعطق  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ددع 27 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 9898

هاگتسد هاگتسد دادعت  2727   دادعت هتسب   هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس جنیا   جنیا   LED 32LED 32 یناریاروتینام   یناریاروتینام ناونع : : ناونع 9999
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نامیلس دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09168372529 دوش هتفرگ  سامت  راکتعارز  یاقآاب  لاوس  هنوگره  - دشابیم هباشم  دکناریا  - هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005922000095 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ نامیلس  دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
متسیس اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LPC2230M لدم ورپ  دنمشوه  زیاروتوم  ناوخ  کالپ  تلاب  یلسکیپاگم  هتسب 2  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون ناوخ  کالپ  نیبرود  اب  گنیکراپ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   SM-IP2414H-WSFR لدم  dB 120 یعقاو  WDR اب بشرددید   Mp 2 دنمشوه  mm 2/8 تباث زنل   Sony تلوب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کالپ رازفا  مرن  -540 یب لدم  تیال  لآود  یرس  یگنر  بشرد  دید  لسکیپاگم  5 نیبرود - لاکوفیروزنل ناوخ  کالپ  یلسکیپاگم  تلوب 2 نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب مزال  یاهزوجم  یاراد  تکرش  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  بصنو  لاسرا  هنیزه  - دنشاب یتنراگ  لاسود  یاراد  لقادحالاک  - دنمشوه ناوخ 

6491795183 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  بنج  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9815839-0916  ، 43264005-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264005-061 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  رد  یراس  PC زکرم نشیکولوک  یاه  نیبرود  ییاجباجو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000235 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCPC  زکرم زکرم نشیکولوک   نشیکولوک یاه   یاه نیبرود   نیبرود ییاجباجو   ییاجباجو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلام و تاداهنشیپ  تسا ) هباشم  دک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( نیبرود تاعطق  یاضاقت 0030220( تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  ازجم  روطب  ینف 

1101093985006993 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   ANV SECURITY TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SKY-16C16NA لدم هتسب  رادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
لیگ لزغ  انیاس  یناگرزاب  هدننک 

تس 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ANV SECURITY TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SKY-668AA لدم هتسب  رادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
لیگ لزغ  انیاس  یناگرزاب 

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

هضرع عجرم   ANV SECURITY TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SKY-8C8NAD لدم هتسب  رادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
لیگ لزغ  انیاس  یناگرزاب  هدننک 

تس 30 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ANV SECURITY TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SKY-4C1NA لدم هتسب  رادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
لیگ لزغ  انیاس  یناگرزاب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا ازجم  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشم  دک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( نیبرود تاعطق  یاضاقت 0030220(  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب هاشنامرک  کلملا  نواعم  هیکت  کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب 

1101003240000067 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

و ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  ) قرب تاسیسات  هبتر  یاراد  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  ودشاب  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسیمازلا هناماس  رد  سامت  هرامش  رکذ   ) .دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرشای 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: 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

ساسارب ساسارب هاشنامرک   هاشنامرک کلملا   کلملا نواعم   نواعم هیکت   هیکت کینورتکلا ) ) کینورتکلا تظافح   تظافح  ) ) هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   عوطقم   عوطقم تمیق   تمیق تروصب   تروصب دروآرب   دروآرب .تسویپ   .تسویپ دروارب   دروارب

103103
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب هاشنامرک  یگیبرلگیب  هیکت  کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب 

1101003240000068 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای و  ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد   ) قرب تاسیسات  هتشر  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  دشاب و  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسیمازلا سامت  هرامش  رکذ   .) زور ارجا 20 تدم.دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرش 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دروارب دروارب ساسارب   ساسارب هاشنامرک   هاشنامرک یگیبرلگیب   یگیبرلگیب هیکت   هیکت کینورتکلا ) ) کینورتکلا تظافح   تظافح  ) ) هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   عوطقم   عوطقم تمیق   تمیق تروصب   تروصب دروآرب.تسویپ   دروآرب.تسویپ

104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6013336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(NVR  ) لاتیجید زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000057 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رد هدش  هیارا  ینف  تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  زاین  دروم  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  - 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  20 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  زاین  دروم  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  هدش  هیارا 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

6013336(NVR  ) لاتیجید زاس  هحفص 74)هریخذ  )  nvrnvr

(( 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

ریذپ6013361 سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 32)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6013709 قیرح  مالعا  یزاگ FM 200 و  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هیهت و 
گنیکراپ هژورپ  تهج  تیلا 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6013777 مالعا  هحفص 32)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( NVRNVR  ) ) لاتیجید لاتیجید زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 105105
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6013377 هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا هلحرم  کی  یمومع -  هصقانم  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون 

1401/09/14 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 15:00   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  بعش  رد  هطوبرم  تازیهجت  هرهچ و  صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

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

نیمات و لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ - 

:: 35911530 و 35911531 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرهچ6013432 صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ، - 
هطوبرم تازیهجت  و 

هحفص 13) ددرت  ( ددرت

(( 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

یروبع6013899 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت ربرب   ینتبم   ینتبم تاناما   تاناما قودنص   قودنص ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس   9090 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : - - ناونع 106106
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  داهنشیپ  قبط  تققرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000265 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  در  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  تسا  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
01133805717: دیرخ سانشراک  سامت  هرامش 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805717-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش هبنشکی 1401/09/13  زور  تعاس 14  زا   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ زور  تعاس 14 

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013500 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  32/856/682/230: دروارب

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/650/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپ 5 لقادح  اب  هینبا  هتشر 

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف -  داهج -  نابایخ   :: سردآ سردآ

3-33136091-086 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ قبط   قبط تققرس   تققرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 107107

یراجت یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح دضدض   قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 108108
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6012949 ینف  داهنشیپ  قبط  تققرس  دض  هحفص 6)برد  قیرح  ( قیرح

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

ومد6013146 تینوی  هاگتسد  کی  لماش  قیرح  یسانش  راتفر  یشزومآ  ( لوژام زاس (  هیبش  هحفص 32)تخاس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریذپ6013361 سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 32)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یراجت6013500 عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هحفص 6)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

قاتا6013709 قیرح  مالعا  یزاگ FM 200 و  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هیهت و 
گنیکراپ هژورپ  تهج  تیلا 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6013777 مالعا  هحفص 32)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6013852 ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit هحفص 32)تراک قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا و6014341 متسیس  درکلمع  نیمضت  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  لمح و  نیمات ،  یحارط ، 
هیوهت متسیس   EPC هارمه هب  قیرح  ءافطا 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6014581 ءافطا  مالعا و  تراظن  یحارط و  هحفص 32)هرواشم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیکت6014324 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  کلملا  نواعم 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیکت6014441 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  یگیبرلگیب 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6013777 مالعا  هحفص 32)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  ) ددع مادکره 100 زا  کیتیلایس  غارچ  فرصمرابکی  رواکو  یپوکساراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش 

1101005934000899 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دوعسم هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  تکاپ 1   17x250 cm زیاس یپوکساراپال  نیبرود  فرصمرابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 
یناقمم یماوق 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  دک 1190  یحارج  کیتیلایس  غارچ  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  دنشاب .  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  تسا .  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) ددع ددع 100100 مادکره   مادکره زازا   کیتیلایس   کیتیلایس غارچ   غارچ فرصمرابکی   فرصمرابکی رواکو   رواکو یپوکساراپال   یپوکساراپال نیبرود   نیبرود فرصم   فرصم رابکی   رابکی رواک   رواک ناونع : : ناونع
(( تسا تسا

109109
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ناگزمره سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامن هدرپ  روتکژورپ و  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003569000096 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیمات طسوت  رهم  اضما و  زا  سپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  تکرش و  گربرس  رد  یداهنشیپ  یالاک  تاصخشم  .تسا  هدیدرگ  هیارا  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  لقادح  - 

207 یلخاد  07633341471 نفلت ..ددرگ  لاسرا  داتس  هناماس  زا  تمیق  هارمه  هب  هدننک 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  70 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگراب و هیارک  .تسا  رغت  لباق  دادعت  .تسا  هدیدرگ  رکذ  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  تخادرپ  طیارش  ددرگ  یراددوخ  هباشم  دک  ناریا  رکذ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  الاک  دحاو  تمیق  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رابنا  هیلخت  لمح و 

دک سرادم ،  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا  یمالسا ، یروهمج  یرازگربخ  بنج  رصان ، دیهش  راولب  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7914943179 یتسپ : 

33350095-076  ، 33334381-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350091-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیامن شیامن هدرپ   هدرپ وو   روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هاگتسد  USB PTC-150 HD/SD PTC (1 وئدیو اتید  نیبرود 

( هاگتسد  RMC-180 (1 وئدیو اتید  نیبرود  هدننک  لرتنک 
1101004813000322 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASK PROXIMA یتراجت مان   3S-PTC-2227 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  ات  الاک  لیوحت   - 2

تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: 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

مادکره6012881 زا  کیتیلایس  غارچ  فرصمرابکی  رواکو  یپوکساراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  رواک 
( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) ددع 100

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

شیامن6012919 هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 13)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

یتراظن6013022 یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 66)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6013081 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش6013084 یکیفارت  یاه  نیبرود  یرادرهش و  یاه  نامتخاس  نیبام  یرون  ربیف  هکبش  هحفص 9)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6013088 رادم  یاهنیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6013377 هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو 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 " ) " ) 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

6013497PC زکرم نشیکولوک  یاه  نیبرود  ییاجباجو  تازیهجت  هحفص 66)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژورپ6013670 هحفص 13)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

ظیلغت6013887 روما  یریوصت  تراظن  متسیس  داجیا  زا  تسا  ترابع  هحفص 13)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6013996 رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6014010 رادم  نیبرود  تاعطق  هحفص 66)هعومجم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیکت6014324 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  کلملا  نواعم 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیکت6014441 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  یگیبرلگیب 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000268 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MS524 اتید روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ًافرص تسیابیم  الاک.ددرگ  یم  داهنشیپ  در  بجوم  تسویپ  یلام  ینف  تادنتسم  هئارا  مدع.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  لصا  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  طبترم  تیلاعف  یاه  زوجم  زا  یکی  هئارا.دشاب  یم  هیولسع  کی  زاف  یزکرم  رابنا  مالقا  هیلخت  لحم  یناریا و 

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

اتید6013780 روتکژورپ  وئدیو  هحفص 83)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا ینامرد 

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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تخادرپ.دوشیم  دیرخ  نارهت  میقم  ناراکنامیپ  زا.تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ.هدش  هدافتسا  هباشم  یاهالاک  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091930000035 زاین :  هرامش 

اریا ینامرد  تامدخو  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانفو  تاقیقحت  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصاخارب دازآ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   CX4-120C لدم  TB 25/6 تیفرظ لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

اکیئار تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   ST2000DL003 لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ.دوشیم  دیرخ  نارهت  میقم  ناراکنامیپ  زا.تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ.هدش  هدافتسا  هباشم  یاهالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449614535 یتسپ :  دک  ناریا ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  بنج  تمه  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702567-021  ، 86702517-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه لانرتسکا -  -  لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 113113
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- شدرگردرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007005 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش1- شدرگردرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007001 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

همدخاب همدخاب هتعاس   هتعاس 2424  19901990 لدم   لدم نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- 22 شش لاقثارج   لاقثارج شدرگردرازبا   شدرگردرازبا ناونع : : ناونع 1141 14

همدخاب همدخاب هتعاس   هتعاس 2424  19901990 لدم   لدم نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- 11 شش لاقثارج   لاقثارج شدرگردرازبا   شدرگردرازبا ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6013336(NVR  ) لاتیجید زاس  هحفص 74)هریخذ  )  nvrnvr

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

نیالفآ6013849 نابیتشپ  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لانرتنیا6013978 کسید  دراه  لانرتسکا -  زاس  هحفص 83)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخاب6014469 هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- هحفص 83)شدرگردرازبا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخاب6014491 هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش1- هحفص 83)شدرگردرازبا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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

تسویپ6012949 ینف  داهنشیپ  قبط  تققرس  دض  هحفص 6)برد  قیرح  ( قیرح

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

نیالفآ6013849 نابیتشپ  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدید یایا   لالا   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 1161 16
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تسویپ تیش  اتید  تاصخشم  قباطم  ید  یا  لا  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000863 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  رون  یزام  هدنزاس  عجرم  رون  یزام  یتراجت  مان   w 200 ناوت  M212A2G راد ظافح  یلنوت  غارچ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رون پمال  هدننک  هضرع  عجرم  رون  پمال  یتراجت  مان   T8 لدم  W 9 ناوت  G13 هیاپ اب   T8 یباتهم  LED پمال الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رونم  رهپس  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   EDC یتراجت مان  پید  لدم   W 34 ناوت  SMD درگ راکور  یفقس  غارچ  الاک :  مان 

رونم رهپس  یتعنص  هورگ 
هلعش 100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  رون  امن  یتراجت  مان  یددع  یگنر 1  هبعج  یزلف  سنج   SHZ لدم  W 20 ناوت ینامتخاس   3000K یباتفآ یعبرم  راکوت  لنپ   LED غارچ الاک :  مان 

ایسآ رون  امن 
هلعش 200 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نازاس  هم  یتراجت  مان   ML-C2428 لدم  W 24 ناوت  4000K SMD تیال کب   mm 280 رطق اب  راکور  راد  روسنس  درگ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ناسارخ غورف  نازاسهم  هدننک 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هجیولع یراهدنق  مارهش  هدننک  هضرع  عجرم  رون  نیشرپ  یتراجت  مان   SMD لدم  W 100 ناوت روتکژرپ   LED غارچ الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب لخاد  دیلوت  دیاب  الاک  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030167 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985006986 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030167 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Bio Station L2 بایغروضح هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004137000104 زاین :  هرامش 

یرتسگداد لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیمزرس نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   SUPREMA یتراجت مان   Bio Station L2 لدم تراک  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  دعب  هام  کی  هیوست  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  رظندم  هدش  تبث  لدم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917673169 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  یزکرم  نامتخاس  اطع - ) هجاوخ   ) نارمچ راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32161212-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33317890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1171 17

Bio Station L2Bio Station L2 بایغروضح   بایغروضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 121 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b8r95m2altm54?user=37505&ntc=6013365
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6013365?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cv5w853pvlcf3?user=37505&ntc=6013618
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6013618?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985006991 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 5522 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KM یتراجت مان   HU22M2A لدم روتومورتکلا  هعطق  جنس  رود  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

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

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان   DSP 250-800 لدم ژویفیرتناس  هشکم  ود  پمپ  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ جنس   جنس یتخس   یتخس وو   جنس   جنس تیاده   تیاده وو   رتم   رتم   PHPH  یزیمور یزیمور رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم یکشزپنادند - - یکشزپنادند تینوی   تینوی   11 G03GLA0G03GLA0 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
ردنلیس ردنلیس روتومورتکلا -  -  روتومورتکلا هعطق   هعطق جنس   جنس رود   رود  -  - PC600 -7PC600 لیب  7- لیب روتوم   روتوم جنس   جنس رود   رود هعطق   هعطق روسنس   روسنس نونو -  -  ابیس   ابیس   CNGCNG زاگ   زاگ نزخم   نزخم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس

ژویفیرتناس ژویفیرتناس هشکم   هشکم ودود   پمپ   پمپ یدنب - - یدنب هتسب   هتسب هاگتسد   هاگتسد یدالوف   یدالوف

1191 19
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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   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448725 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس زاگ  روسنس  هارمهب  رتیمسنارت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس جنس زاگ   زاگ روسنس   روسنس هارمهب   هارمهب رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 120120

یسم یسم یتعنص   یتعنص هلول   هلول یزلف -  -  یزلف ریغ   ریغ یراجفنا   یراجفنا شور   شور هبهب   هتفای   هتفای لکش   لکش یازجا   یازجا یسیطانغم -  -  یسیطانغم گنیربلب   گنیربلب راگن -  -  راگن هزرل   هزرل روسنس   روسنس یروتاینیم -  -  یروتاینیم زویف   زویف ناونع : : ناونع
یتمواقم یتمواقم جنس   جنس امد   امد یشدرگ -  -  یشدرگ رتیه   رتیه ینهآ -  -  ینهآ قرو   قرو - - 

12 112 1
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق   24 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004315 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

راگن هزرل  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یسیطانغم گنیربلب  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یزلف ریغ  یراجفنا  شور  هب  هتفای  لکش  یازجا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یشدرگ رتیه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 
یسم یتعنص  هلول  الاک :  مان 

مرگولیک 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یتمواقم جنسامد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ینهآ قرو  الاک :  مان 
عبرم رتم  10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ نژیسکا  جنس  صولخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000689 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 1( روسنس هنالاس  ضیوعت  هب  زاین  نودب  ) تباث روسنس  لباترپ  نژیسکا  جنس  صولخ  - 

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

1401/09/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ردنلیس  - لارتناس نژیسکا  صولخ  تیلباق  + دشاب دمیازوجم  ییاراد  + دشاب راد  تنامضو  درادناتسا  الاک  + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشلاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب ...و  روتالیتنو   - نژیسکا

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ لباترپ نژیسکا   نژیسکا جنس   جنس صولخ   صولخ ناونع : : ناونع 122122

یبلق یبلق نشیلبا   نشیلبا رتتا   رتتا ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 121 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hp4s6d7a57sgw?user=37505&ntc=6014200
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6014200?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبلق نشیلبا  رتتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000171 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   FLEXABILITY یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   A701125 لدم یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  یبلق  نشیلبا  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   AGILIS یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   cm 91 زیاس  G408324 قورع بلق و   STEERABLE ینایرش تیش  الاک :  مان 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع 

هتسب 2 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک  ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان   EN0020-P لدم یبلق  یژولویزیفورتکلا  هاگتسد  دورتکلا  تیک  الاک :  مان 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 80 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

روشک ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان  ینوفلس  هتسب   frx71 cm 8/5 زیاس لدم 408310  قورع  بلق و   STEERABLE تیش الاک :  مان 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 

هتسب 60 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

روشک ( ABBOTT (ST. JUDE MEDICAL یتراجت مان  لدم 85785  نشیلبا  رتتاک  نشیگیریا و  هاگتسد  نیب  طبار  دربراک  راشف  روسنس  هلول و  تس  الاک :  مان 
بط کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 

تس 20 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

روشک بط  کین  ددم  هدننک  هضرع  عجرم   ADVISOR HD GRID یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   D-AVHD-DF16 لدم یبلق  یصیخشت  رتتاک  الاک :  مان 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ید6013015 یا  لا  هحفص 86)غارچ  روسنس  ( روسنس

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

یکیرتکلا6013365 تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 86)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6013618Bio Station L2 بایغروضح هحفص 86)هاگتسد  روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنس6013658 تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  یکشزپنادند - تینوی   1G03GLA0 روسنس
روسنس نو -  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  یهاگشیامزآ -  جنس  یتخس  و 

یدالوف ردنلیس  روتومورتکلا -  هعطق  جنس  رود   - PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق 
ژویفیرتناس هشکم  ود  پمپ  یدنب - هتسب  هاگتسد 

هحفص 86) روسنس  ( روسنس

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

نزاخ6013773 لاغز و  روسنس و  رتومرت و  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

جنس6013783 زاگ  روسنس  هارمهب  هحفص 86)رتیمسنارت  روسنس  ( روسنس

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

شور6014115 هب  هتفای  لکش  یازجا  یسیطانغم -  گنیربلب  راگن -  هزرل  روسنس  یروتاینیم -  زویف 
یتمواقم جنس  امد  یشدرگ -  رتیه  ینهآ -  قرو  یسم -  یتعنص  هلول  یزلف -  ریغ  یراجفنا 

هحفص 86) روسنس  ( روسنس

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

لباترپ6014200 نژیسکا  جنس  هحفص 86)صولخ  روسنس  ( روسنس

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

یبلق6014301 نشیلبا  هحفص 86)رتتا  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...( روتکلس و دیلک  ، زویف ) یقرب تازیهجت  ، ریگچیئوس یقرب  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000293 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
SCHNEIDER ELECTRIC MERLIN هدنزاس عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان   GHC11116AA لدم  A 63 نایرج تدش  یزلف  لانیمرت  الاک :  مان 

ناریا کیرتکلا  ردیانشا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GERIN ALES
ددع 107 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت :  ...(/ روتکلس و دیلک  ، زویف ) یقرب تازیهجت  ، ریگچیئوس یقرب  لنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...(  ...( وو روتکلس   روتکلس دیلک   دیلک ،، زویف زویف )) یقرب یقرب تازیهجت   تازیهجت ،، ریگچیئوس ریگچیئوس یقرب   یقرب لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 124124
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یروانف یملع و  تنواعم  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 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KVM ATEN CS 1732 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا بسک  زاوج  ای  طبترم  همانساسا  هئارا 

الاک لیوحتزا  دعب  یراک  هتفه  هس  ات  تخادرپ 
1101003174000128 زاین :  هرامش 

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1732 B لدم  USB2 تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم 09123445311 سانشراک  ددع  دادعت 20   UPVC برد تهج  سکع  قبط  یتناس  لفق 10  یزغم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002688 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کدی اپیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  ییاقشق  برد  لفق  چیئوس و  یزلف  یزغم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یرابتعا 2  تخادرپزاب  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک لیوحتزا   لیوحتزا دعب   دعب یراک   یراک هتفه   هتفه هسهس   اتات   تخادرپ   تخادرپ .تسیمازلا   .تسیمازلا بسک   بسک زاوج   زاوج ایای   طبترم   طبترم همانساسا   همانساسا هئارا   هئارا   KVM ATEN CS 1732KVM ATEN CS 1732 ناونع : : ناونع 125125

ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت   UPVCUPVC  برد برد تهج   تهج یتناس   یتناس   1010 لفق   لفق یزغم   یزغم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار دنمیار  یتناراگ  اب  ATEN CS1732B لدم جوس  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000934 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1732 B لدم  USB2 تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  لمح   -- هزور تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( روتکاف شیپ  قاصلا  هب  مازلا  اتلد ( دنرب  افرص  تسویپ  ریوصت  هنومن  قبط  یچیئوس  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002690 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هیمورا زراب  رتسگ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیورآ  یتراجت  مان   mm 85 زیاس لدم 601  یچیئوس  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  افطل  دشابیمن  رودقم  یدقن  شورف  .ههامکی  روتکاف  هیوست  .هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  اتلد  دنرب  یقاصلا  وتکاف  شیپ  رد  .ددرگن 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار دنمیار   دنمیار یتناراگ   یتناراگ اباب   ATEN CS1732BATEN CS1732B لدم   لدم جوس   جوس ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 127127

(( روتکاف روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا هبهب   مازلا   مازلا اتلد ( ( اتلد دنرب   دنرب افرص   افرص تسویپ   تسویپ ریوصت   ریوصت هنومن   هنومن قبط   قبط یچیئوس   یچیئوس هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 128128

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

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

اداکسا6013069 هکبش  هحفص 37)حالصا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتایلمع6013169 هزوح  یارب  (  2960x (Cisco WS-C2960X-48TD-L لدم چیئوس  هاگتسد   2
 ( هباشم دک  ناریا  ناجنز ( یا  هقطنم  قرب  تکرش 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6013280 رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط  مرهج  هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ 
تسا هباشم  دک  ناریا 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6013405 ...( روتکلس و دیلک  ، زویف ) یقرب تازیهجت  ، ریگچیئوس یقرب  هحفص 94)لنپ  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6013592 هحفص 37)رتور و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتشاد6013756 ار  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  مود  دشاب  لانیجروا  دیاب  لوا   ------ هکبش چیئوس 
دشاب

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6013863 ولف  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هس6013917 ات  تخادرپ  .تسیمازلا  بسک  زاوج  ای  طبترم  همانساسا  هئارا   KVM ATEN CS 1732
الاک لیوحتزا  دعب  یراک  هتفه 

هحفص 94) چیئوس  ( چیئوس

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

6014099KVM هحفص 37)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6014111POE هیذغت عبنم  هحفص 37)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیتامروفنا6014113 یبناج  مزاول  لباک و  چیئوس ، هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددع6014128 دادعت 20   UPVC برد تهج  یتناس  لفق 10  یزغم  هحفص 94)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6014213 دنمیار  یتناراگ  اب  ATEN CS1732B لدم جوس  ما  یو  هحفص 94)یک  چیئوس  ( چیئوس

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

6014217GE یاه هلر  یطابترا  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

60142452960X-24TSL وکسیس هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6014351( روتکاف شیپ  قاصلا  هب  مازلا  اتلد ( دنرب  افرص  تسویپ  ریوصت  هنومن  قبط  یچیئوس  هحفص 94)هریگتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

دیرخ6014448 تردق  هنازخ 101 - دانسا  هاگتسد - کی  دادعت   C9200L-48P-4G-E وکسیس چوس 
.دوش تقد  هحفص  تاحیضوت  هب  - درادن

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6014460 . ددرگ هجوت  تاحیضوت  هب  هنازخ 101  - دانسا  -  Ws-C2960g-24Tc-L وکسیس  - هحفص 37)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  .....و  یترارح  چوس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001202 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ نیمات  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MAGNETROL هدنزاس عجرم   TD1 لدم لاتیجید  یترارح  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.ددرگ6012964 هعجارم  تسویپ  هب  .....و  یترارح  چوس  هحفص 99)نیمات  چوس  ( چوس

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

چیئوس6013592 هحفص 37)رتور و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6013994 چوس  و  ( E&M تراک  ) یرون ویتکا  تازیهجت  لمح  هحفص 37)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6014099KVM هحفص 37)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دیرخ6014448 تردق  هنازخ 101 - دانسا  هاگتسد - کی  دادعت   C9200L-48P-4G-E وکسیس چوس 
.دوش تقد  هحفص  تاحیضوت  هب  - درادن

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6014460 . ددرگ هجوت  تاحیضوت  هب  هنازخ 101  - دانسا  -  Ws-C2960g-24Tc-L وکسیس  - هحفص 37)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   .....و   .....و یترارح   یترارح چوس   چوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 129129
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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 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- 180oeu -6 ایوپ لدم  ریاف  یلیپما  هاگتسد  2- یرتم دیفس 3 یرنف  میسددع  20- یکشم یرنف  میس  ددع  50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفقس یوگدنلب  ددع  2- رامیب راضحا  گنزددع  2- نفورکیمددع 6

1101094953000977 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
DC یتراجت مان   PA2400 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

یزامن اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SHM2100U لدم راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Melodica لدم نامزمه  تروص  هب  صخش  دنچ  طسوت  رفن  کی  راضحا  دربراک  رود  هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  یمرگولیک  نزو  یفالک  هتسب   mm 2/25 رطق هدش  هدیشک  درس  دیلوت  شور  جوزمم  ریغ  نبرک  رپ  یرنف  دالوف  عون  یدالوف  درگ  لوتفم  الاک :  مان 
ایوپ رون  میس  هدننک  هضرع  عجرم 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  یمرگولیک  نزو  یفالک  هتسب   mm 2/68 رطق هدش  هدیشک  درس  دیلوت  شور  جوزمم  ریغ  نبرک  رپ  یرنف  دالوف  عون  یدالوف  درگ  لوتفم  الاک :  مان 
ایوپ رون  میس  هدننک  هضرع  عجرم 

مرگولیک 50 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VIERA یتراجت مان   VI لدم هنایار  رکیپسا  هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  تخادرپ 2

دنتسه  هباشم  اهدکناریاو  دشابیم  حیحص  زاین  یلک  حرش 
تسا  دات  بوغرم  یالاک 

سامت یرادا  تقورد  طقف 

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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

-- نفورکیمددع نفورکیمددع 180180 oeu -6 -  oeu -6 -  66 ایوپ ایوپ لدم   لدم ریاف   ریاف یلیپما   یلیپما هاگتسد   هاگتسد 22 -- یرتم یرتم دیفس  33 دیفس یرنف   یرنف میسددع   میسددع 2020 -- یکشم یکشم یرنف   یرنف میس   میس ددع   ددع 5050 ناونع : : ناونع
یفقس یفقس یوگدنلب   یوگدنلب ددع   ددع 22 -- رامیب رامیب راضحا   راضحا گنزددع   گنزددع 22

130130
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  نایوجنگ  رتکد  ناتسرامیب  ناگدنوج  تارشح و  عفد  کینوسارتلوا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004709000048 زاین :  هرامش 

لوفزد ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
زار رهش  توصارف  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   R16040K لدم یتعنص  کینوسارتلا  هدننک  کاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ینارمع  یاه  حرط  ینوناق  روسک  لماش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش تسویپ  لیاف  اب  قباطم 

ددرگ یرازگراب  هناماس  نیا  رد  هدش و  رهم  اضما و  امتح  هدش  تسویپ  مالعتسا  مرف 

6461665145 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  دادرخ و  راولب 15  نیب  تسپ  نابایخ  لوفزد -  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422074-061  ، 42428201-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42428203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب ناگدنوج   ناگدنوج وو   تارشح   تارشح عفد   عفد کینوسارتلوا   کینوسارتلوا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 131131
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0959528620 یدونف مناخ.یموب  تیولوا.یراکزور  هد  تخادرپ.تسویپ  لیاف  قبطدیرخ.ناوخشیپزیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004761000117 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت توص  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 140   140x80 cm زیاس لیتسا  سنج  اذغ  ورس  زیم  ناوخشیپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

0959528620 یدونف مناخ.یموب  تیولوا.یراکزور  هد  تخادرپ.تسویپ  لیاف  قبطدیرخ.ناوخشیپزیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178715935 یتسپ :  دک  تثعب 2 و 4 ،  نیب  تثعب –  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36014262-051  ، 38470107-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38422756-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  مزاوا  تاعطقدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002641 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ادیاه یتراجت  مان   HI 312 لدم یریوصت  یتوص و  مزاول  رتویپماک و  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  یرابتعا و  تخادرپ  هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک  یزامن و  ناتسرامیب  رد  الاک  لیوحت  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09366024819  اب  ینف  تاعالطا  تهج  ناتسرامیب  IT لوئسم

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناوخشیپزیم ناوخشیپزیم ناونع : : ناونع 132132

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول وو   رتویپماک   رتویپماک ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 133133

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

شیامن6012919 هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 13)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

لدم6013145 ریاف  یلیپما  هاگتسد  2- یرتم دیفس 3 یرنف  میسددع  20- یکشم یرنف  میس  ددع  50
یفقس یوگدنلب  ددع  2- رامیب راضحا  گنزددع  2- نفورکیمددع 180oeu -6- 6 ایوپ

هحفص 100) توص  ( توص

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

ناتسرامیب6013421 ناگدنوج  تارشح و  عفد  کینوسارتلوا  هحفص 100)هاگتسد  توص  ( توص

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

6013497PC زکرم نشیکولوک  یاه  نیبرود  ییاجباجو  تازیهجت  هحفص 66)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 100)ناوخشیپزیم6013700 توص  ( توص

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

یریوصت6014258 یتوص و  مزاول  رتویپماک و  هحفص 100)ظفاحم  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6012889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام ، یترارح رگپاچ  ، سیک ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000262 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( REDX-(B-H-2018 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050S لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   SPP-100 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  زکرم  رظن  دم  TP-UN لدم MEVA یترارح رگپاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115640-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ،، یترارح یترارح رگپاچ   رگپاچ ،، سیک سیک ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نپاژ  کینوساناپ  چنیا  روتینام 49  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000266 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  یسررب  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  تسا  یمازلا  تسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  یلام  ینف و  داهنشیپ  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
01133805717: دیرخ سانشراک  سامت  هرامش 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805717-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نپاژ   نپاژ کینوساناپ   کینوساناپ چنیا   چنیا روتینام  4949   روتینام ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3  تسیرورض .  مالعتسا 

1101000060000490 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیرورض مالعتسا  مرف  لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153058716-05138599661 هرامش  ههام . تخادرپ 3 

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

38023051-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار - - inin   2222 زیاس   زیاس هنایار   هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092868000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013392 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر  دیهش  تفن  رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هیهت  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ارجا  تراظن ,   , تایلمع تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,487,545,225 یلام :  دروآرب 

لایر   1,230,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبایزرا نیماضت ،  یاه  تکاپ  زا  کیره  ) .دش دهاوخ  ماجنا  هلصاو  تکاپ  دادعت  ره  اب  مالعا و  ًابقاعتم  جو ) ب   ، فلا یاهتکاپ ( ییاشگزاب  خیرات  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ ) لیوحت  تکرش  نیا  تاصقانم  هناخریبد  هب  همان  اب  هارمه  هدش  نعت  لحم  تلهم و  رد  هتسبرس  فافل  کی 
19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  رنهاب -  هلکسا  نارادساپ - راولب   ، 7917914575 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VY249HE لدم زوسیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000141 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یا یج  یو  یا و  ما  ید  چا  لباک  اب  هارمه  نایناریا  نایار  ساملا  ههام  یتناراگ 36 اب  یکشم  گنر  زیاس 23/8  تاصخشم  اب  ار  رظن  دروم  روتینام  طقف  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  25 دادعت : 

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

تروصنیا ریغ  رد  دوش  تسویپ  یتناراگ  عون  دیق  لماک و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراک .  زور  هیوست 22  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ وو   موف   موف روتینام   روتینام تجتج   بصن   بصن وو   لایرتم   لایرتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 137137

VY249HEVY249HE  لدم لدم زوسیا   زوسیا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیک روتینام و  ، یترارح رگپاچ  ، رگپاچ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000263 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( REDX-(B-H-2018 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

یمیهاربا هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 4015  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050S لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   SPP-100 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  ینیسح  یاقآ  هرامش 09189124235  اب  یگنهامه  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115640-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک وو   روتینام   روتینام ،، یترارح یترارح رگپاچ   رگپاچ ،، رگپاچ رگپاچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج لا  ای  گنوسماس  کرام  اب  چنیا  روتینام 17  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000053 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  N1740 لدم  in 17 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  رد  نادیپس  یادهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاصخشم  هب  رتویپماک  سیک  ددع   2

یناریا روتینام 22  ددع   2
دروبیک سوم و  ددع   2

1101093448000017 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  رد  نادیپس  یادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نادیپس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یتناراگ  بصن و  لاسرا ،  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7361774676 یتسپ :  دک  نادیپس ،  ادهش  هاگنامرد  جوسای  میدق  هداج  یادتبا  ینیمخ  ماما  نابایخ  یاهتنا  نادیپس  نادیپس ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36724817-07  ، 36725232-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36724817-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج لالا   ایای   گنوسماس   گنوسماس کرام   کرام اباب   چنیا   چنیا روتینام  1717   روتینام هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 140140

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم یناریا -  -  یناریا   2222 روتینام   روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 141141
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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 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  تاصخشم  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلک  / IT دحاو دات  هاگشناد و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  روتکاف 80 هیوست 

1101030708000518 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

AOC یتراجت مان   2230FM لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک   / IT دحاو دات  هاگشناد و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  روتکاف 80  هیوست  / دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هدنزاس  هناخراک  پملپ  تروص  هب  تاعطق 

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

71732441-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   2222 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 142142
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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 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  تسیل  قباطم  رتویپماک  هاگتسد  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000229 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   P4 UNIT لدم یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  ددرگ  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش مادقا  هدروخ  کیت  هدش و  هتساوخ  تاصخشم  اب  مالعتسا و  طیارش  قباطم  .ددرگ و  یدج  هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  -

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

32254700-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ یاه   یاه تسیل   تسیل قباطم   قباطم رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد 33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 143143

 ...  ... وو رگپاچ   رگپاچ وو   یپک   یپک هراک   هراک دنچ   دنچ هاگنسد   هاگنسد روتینام -  -  روتینام یایا -  -  هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تسیل  رد  الاک  حرش  قبط  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005482000004 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

متسیس داحتا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   XEROX یتراجت مان   WC 7765 لدم رنکسا  رگپاچ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کیلغاس تایح  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WEBER یتراجت مان   WEBWE LA 4050 لدم نز  لبیل  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

یرلنوروا
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LASER JET PRO M1132 لدم یرزیل  راگنرود  یپک و  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

HP COMPANY هدنزاس عجرم  ناریا 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   MAGSTIM یتراجت مان   RAPID2 PRINTER لدم  mm 8 قرو ضرع  زغم  راون  تبث  یسیطانغم  هاگتسد  کرحتم  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

ایرآ ناگریا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تسیل  رد  الاک  حرش  قبط  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09177679569

7916993831 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33665427-076  ، 33668641-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668640-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6014279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000244 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  تخادرپ  ههامکی  نآ  غلبم  هطوبرم  لوئسم  یئات  زا  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050020000016 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591739155 یتسپ :  دک   ، CNG پمپ یوربور  ، رمحا لالح  هار  راهچ  ، ملعم نابایخ  ، جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340161-074  ، 33338232-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338224-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 145145

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 146146

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6014370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000243 زاین :  هرامش 

سوم  هارمه  هب  دروبیک  شیامن ،  هدرپ  روتکژورپوئدیو ، روتینام ، سیک ، 
ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  20 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 
ناجنز ناجنز ،  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  تخادرپ  ههامکی  نا  غلبم  هطوبرم  لوئسم  دیئات  زا  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصنو  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  روتینام )  ) رتویپماک تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000264 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  روتینام )  ) رتویپماک تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم هارمه   هارمه هبهب   دروبیک   دروبیک شیامن ،  ،  شیامن هدرپ   هدرپ روتکژورپوئدیو ، ، روتکژورپوئدیو روتینام ، ، روتینام سیک ،  ،  سیک ناونع : : ناونع 147147

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج روتینام ) ) روتینام  ) ) رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6014513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع DDR4 (4 گیگ مر 8  ددع  ود  اب   intel-nuc7jy لدم تنیالک  کنیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع LG-29wk500 (5 لدم روتینام 

1201003033000018 زاین :  هرامش 
تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  یمازلا  ربتعم  یتناراگ  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: 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

روتینام6012889 ، یترارح رگپاچ  ، سیک ، هحفص 103)دیرخ روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6013138 لیاف  تاصخشم  قبط  نپاژ  کینوساناپ  چنیا  هحفص 103)روتینام 49  روتینام  ( روتینام

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

یتارباخم6013301 لاقتنا  متسیس  ویدار  - in 22 زیاس هنایار  هحفص 103)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6013370 دادعت 27  هتسب  رادم  متسیس  جنیا   LED 32 هحفص 66)یناریاروتینام هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بآ6013392 موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هحفص 103)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6013465 رازفا  مرن  لصو -  عطق و  رلرتنک  یاراد و  رلرتنک  درب  یزکرم -  هحفص 27)رلرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6013535VY249HE لدم زوسیا  هحفص 103)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

سیک6013573 روتینام و  ، یترارح رگپاچ  ، رگپاچ هحفص 103)دیرخ  روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام تنیالک   - - تنیالک کنیت   کنیت ناونع : : ناونع 149149
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیرتکلا6013681 روتارنژ  هداس -  هخاش  هس  شک  یلوپ  گنیروتینام -  رگشیامن   - HDMI 1.4V لباک
رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  یلزید - 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یج6013770 لا  ای  گنوسماس  کرام  اب  چنیا  روتینام 17  هاگتسد  هحفص 103)4  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6013870 سوم و  یناریا -  روتینام 22  رتویپماک -  هحفص 103)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6013893in 22 زیاس  LCD هحفص 103)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6013946 یاه  تسیل  قباطم  رتویپماک  هاگتسد  3 هحفص 103)دیرخ روتینام  ( روتینام

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

6013971 ... رگپاچ و یپک و  هراک  دنچ  هاگنسد  روتینام -  یا -  هرقن  یکشم -  هنایار  هحفص 103)سیک  روتینام  ( روتینام

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

یج6014279 لا  هحفص 103)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 103)روتینام6014289 روتینام  ( روتینام

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

سوم6014370 هارمه  هب  دروبیک  شیامن ،  هدرپ  روتکژورپوئدیو ، روتینام ، هحفص 103)سیک ،  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6014466 تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  روتینام )  ) رتویپماک تاعطق  هحفص 103)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6014513 تنیالک  - هحفص 103)کنیت  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6013081 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6013377 هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیکت6014324 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  کلملا  نواعم 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیکت6014441 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  یگیبرلگیب 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

هرادا6012903 تهج  (ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  ، یحارط
تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  یعامتجا  نیمات  لک 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رب6012959 تراظن  هناماس  لوژام  ای  رازفا  مرن  اب  نیکرتشم  یاهسناژآ  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ 
نیکرتشم تامدخ 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ورازفا6013173 تخس  ، رازفا مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  یاهب  مالعتسا 
تسویپ طیارش  قبط  یباراف  ناتسرامیب  هکبش 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6013377 هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام6013465 رازفا  مرن  لصو -  عطق و  رلرتنک  یاراد و  رلرتنک  درب  یزکرم -  هحفص 27)رلرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6013923 لیاف  حرش  قباطم   LGO رازفا مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6014055ISMS وزیا 27001 /  متسیس  رارقتسا  تهج  رد  هحفص 16)هرواشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6014161 لیاف  حرش  قباطم   Infinity رازفا مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سالپ6014176 هربراک  مور 400  یاکسا  هحفص 16)نشیکیلپا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6014250Fortigate 1100E لاوریاف نیالنآ  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6014282 هحفص 16)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6014455 قبط  عوجر  بابرا  یراک  تالماعت  کسیر  نعت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
تسویپ

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه6014486 حرط  هزیناکم  متسیس  هحفص 16)رارقتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6013306 تراظن  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هحفص 66)سیورس ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ظیلغت6013887 روما  یریوصت  تراظن  متسیس  داجیا  زا  تسا  ترابع  هحفص 13)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tmicto.tehran.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس هیاپ  هارمه  هب  روتکژورپ  وئدیو  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای یتناراگ و  تراک  تروصب  ار  تاعطق  تازیهجت و  یتناراگ  دیاب  مالعتسا  هدنرب  : هجوت هدنشورف  هدهع  هب  نامزاس  طسوت  هدش  یرادیرخ  تازیهجت  لقن  لمح و  هنیزه 

.دیامن هئارا  مالعا و  یتناراگ  نایاپ  خیرات  هاگتسد و  تاصخشم  لایرس ،  هرامش  رکذ  اب  تکرش  گربرس  یور  رب  یمسر  همان 

مود یقرش پ 563 ط  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نارهت خ  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150
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زاریش 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 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

epson EB-E01 روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مرف  تاصخشم  قبط  شیامن  هدرپ  ددع  و 5 

1101060042000045 زاین :  هرامش 
زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآرازفا تخس  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-S02 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  دشاب .  یم  یناتسا  یموب و  یاه  تکرش  اب  تیولوا   ، یواسم طیارش  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت  تمیق  مالعتسا 

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش 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 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6013343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  تاصخشم  قبط   epson EB-E01 روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060042000044 زاین :  هرامش 

زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآرازفا تخس  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-S02 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  دشاب .  یم  یناتسا  یموب و  یاه  تکرش  اب  تیولوا   ، یواسم طیارش  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت  تمیق  مالعتسا 

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ ددع   ددع   55 وو     epson EB-E01epson EB-E01 روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151

تسویپ تسویپ مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   epson EB-E01epson EB-E01 روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیامن6012919 هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 13)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

یفقس6013100 هیاپ  هارمه  هب  روتکژورپ  وئدیو  هحفص 118)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

تاصخشم6013303 قبط  شیامن  هدرپ  ددع  روتکژورپ epson EB-E01 و 5  وئدیو  هاگتسد  دیرخ 5 
تسویپ مرف 

هحفص 118) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

تسویپ6013343 مرف  تاصخشم  قبط   epson EB-E01 روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  هحفص 118)دیرخ 6  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6013670 هحفص 13)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

اتید6013780 روتکژورپ  وئدیو  هحفص 83)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6013545 تاصخشم  قبط  یقرب  هرکرک  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یناریاافرصو6013742 کتولارتم   30 ژارتم هب  ناتسکات  یعامتجا  نیمات  یاه  هرجنپو  برد  یقرب  هرکرک 
 . دشابیم یمازلا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  لحم  زادیدزاب  هطوبرم و  مالقا  یمامتو 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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