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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 رذآ   رذآ   1515 هبنش   هبنش هسهس   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   175,780هکس , 000175,780 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   361رالد , 190361 , تاراما190 تاراما مهرد   98مهرد ,07098 ,070

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   169,490هکس , 000169,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس243,500243,500رالد سیئوس کنارف   384,300384,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 10هکس ,500 , 00010 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع267,500267,500رالد ناتسبرع لایر   96لایر ,22096 ,220

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 70هکس ,500 , 00070 ,500 , وروی000 ژورن377,700377,700وروی ژورن نورک   36,50036نورک ,500

رایع رایع   1818 یالط   15,810یالط , 00015,810 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   441دنوپ ,620441 نپاژ620, نپاژ نینی   دصکی   ,265دصکی 150265, 150

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 124124))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 124 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( 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  • 78

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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  • 91

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000117000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/9/14   17:00 تعاس :  زا   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
17

نازور  :: عبنم 14:00عبنم تعاس :  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017406 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  یناسر  زورب  نکسا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تدم 18  لایر -  دروارب 20.500.000.000 

لایر  نویلیم   1.025 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000117000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017575 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  یناسر  زورب  نکسا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحم و  راهچ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دانسا یکینورتکلا  ویشرآ  یناسر  زورب  نکسا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   890,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناشاک هلا  تیآ  نابایخ  درکرهش   ، 8815713161 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دانسا دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یناسر   یناسر زورب   زورب وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 11

دانسا دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یناسر   یناسر زورب   زورب وو   نکسا   نکسا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22
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هیردیح تبرت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون 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

6018755 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعطاقت6017166 دنمشوه  لرتنک  یاه  متسیس  هحفص 6)ینابیتشپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

جنس6017493 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6018714 تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  هیهت ، هژورپ  یراذگاو 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود 

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناسنا یناسنا یورین   یورین تامدخ   تامدخ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 124 ھحفص 6 
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دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/09/15  زا   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017166 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزیرهش تاعطاقت  دنمشوه  لرتنک  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 400/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/3-4-249 -  401/3-4-248 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017189 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک   زا   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروارب 5.422.229.308 ناهفصا -  رهش  هقطنم 3  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشوتسش و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 

لایر دروارب 6.029.205.699  ناهفصا -  رهش  هقطنم 1  بالضاف  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع 

لایر  نیمضت 271.111.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  301.460.000

:: سردآ سردآ

nhogd 380 8-03136680030 :: نفلت :: www.abfaesfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعطاقت تاعطاقت دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 44

بالضاف بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد     CCTVCCTV  یرتموئدیو یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 124 ھحفص 7 
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

60 60 یتنیباک 400 -  زاگ  هاگتسیا  ددع  دیرخ 35  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

08334283283 :: نفلت :: WWW.NIGC-KSh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

pes-0144314-m02 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریطقت دحاو  یاه  هروک  رپمد  لرتنک  لباک  تخاس  یراس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 5   :: سردآ سردآ

03133963333-03133964437 :: 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

6060   6060  -  - 400400 یتنیباک   یتنیباک زاگ   زاگ هاگتسیا   هاگتسیا ددع   ددع   3535 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

ریطقت ریطقت دحاو   دحاو یاه   یاه هروک   هروک رپمد   رپمد لرتنک   لرتنک لباک   لباک تخاس   تخاس یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 124 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PIDIDC 1401/197 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6017507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DELUGE VALVES AND SPRINKLER SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق یقوقح و  روما   :: سردآ سردآ

86092586 :: نفلت :: tenders@pididc.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

راهباچ یتعنص   - یراجت دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/9/14   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017275 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس هکبش  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نویلیم  هدرپس 1.850   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 2.000.000  تمیق 

هناخریبد دحاو  ود  هرامش  یرادا  نامتخاس  یتعنص  یراجهت -  دازا  هقطنم  نامزاس  راهباچ   :: سردآ سردآ

35312335-054 :: نفلت :: www.cfzo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنس6017493 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

DELUGE VALVES AND SPRINKLER SYSTEMDELUGE VALVES AND SPRINKLER SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 88

نامزاس نامزاس هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق وو   رورس   رورس تاعطق   تاعطق یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 124 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

400/1/43945 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/9/15   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017493 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک   سار   - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  رهش  زا  هطقن  هس  رد  جنس  تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلماعم :  تاصخشم  عون و 

هاگتسد  رادقم 6  نیل -  ششوپ 2  ریوصت و  شزادرپ  یژولونکت  اب  فیرش  یتعنص  هاگشناد  جنس  تعرس  نیبرود 
هاگتسد  رادقم 8  ویدار 5 -   QRT یرادرهش اب  طابترا  تهج 

لکد  رادقم 4  سیلپ -  تست  هنیزه 
لکد  رادقم 4  یزادنا -  هار  بصن و 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001095189000118 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017526 :: هرازه هرازه :: 1401/10/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش  یلخاد  هجدوب  لحم  زا  تسویپ  هصقانم  دانسا  طیارش و  حرش  هب  رهش  حطس  زا  هطقن  هس  رد  جنس  تعرس  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کچرق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یلخاد هجدوب  لحم  زا  تسویپ  هصقانم  دانسا  طیارش و  حرش  هب  رهش  حطس  زا  هطقن  هس  رد  جنس  تعرس  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یرادرهش

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1401/12/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

160 یلخاد  4 یلا 36151580: نفلت یرادشخب  بنج  هالط  کرهش  کچرق   ، 1868895915 یتسپ :  دک  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  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

جنس جنس تعرس   تعرس یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

رهش رهش حطس   حطس زازا   هطقن   هطقن هسهس   ردرد   جنس   جنس تعرس   تعرس یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 124 ھحفص 10 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعطاقت6017166 دنمشوه  لرتنک  یاه  متسیس  هحفص 6)ینابیتشپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقبط ود  رد  دوخ  نامتخاس  هرجنپ  شش  یقرب  یا  هرکرک  ششوپ  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 6 تسراخب 8  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم   :: سردآ سردآ

یلخاد 3999  88532300 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یقرب یقرب یایا   هرکرک   هرکرک ششوپ   ششوپ بصن   بصن ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 124 ھحفص 11 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمکی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40101152 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6017588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریگناخ یتایلمع  هقطنم  یریگ  هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریگناخ  یتایلمع  هقطنم  سخرس  یوضر ، ناسارخ  ناتسا  راک  ماجنا  لحم 

هام  10: تدم

دش  دهاوخ  ماجنا   WWW.SETADIRAN.IR سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  عیانص  هتشر  هبتر 5  لقادح  ای  تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هتشر  هبتر 5  لقادح 

( دقن هجو  زیراو  ای  و   ) لایر غلبم 790,150,000  هب  هصقانم   ) راک عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  یکناب  همان  تنامض  هیهت  - 

کالپ 18 سدنهم 6  شبن  سدنهم ، نابایخ  داشرا ،  راولب  مایخ ،  راولب  دهشم ،  قرش -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  رازگ  هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ

051  - :: 319 و 37047318 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  تروص  هب  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا دیدجت 

1401/09/15 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

95/401 - 35 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/9/19  تعاس 12  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 12

نیون زاریش   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018714 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا  تازیهجت و  هیلک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  هیهت ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسرهش  ارجا  لحم 

هام  ارجا 4  تدم 
لایر دروآرب 167.000.000.000 

اتفا تیحالص  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  همانیهاوگ  ندوب  اراد  لایر -  نیمضت 8.350.000.000  غلبم  هناماس 2001003583000097 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا هرامش 2  نامتخاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

07733331281 - 3 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

تاعطاقت6017166 دنمشوه  لرتنک  یاه  متسیس  هحفص 6)ینابیتشپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

زکرم زکرم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

هیلک هیلک وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
مالقا مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت

1414

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

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

زا 124 ھحفص 12 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

جنس6017493 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

حطس6017526 زا  هطقن  هس  رد  جنس  تعرس  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رهش

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  شیوداپ (  یکسرپسک و  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003820000020 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 200 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS | Advanced | 1 YEAR | 200 USERS | ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تادنتسمو کرادم  / ناگیار هلاسکی  ینابیتشپ   / Padvish EndPoint Security هتفرشیپ تینما  هخسن  شیوداپ  وریویتنآ س  PSR 1 YEAR | 15 USERS

دوش همیمض 

9179667976 یتسپ :  دک  یروهال ،  لابقا  راولب  شبن  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35022380-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35018606-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا شیوداپ (  (  شیوداپ وو   یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال لاوریاف و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000488 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ یاه  لیاف  قبط  - "

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

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

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

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال وو   لاوریاف   لاوریاف هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یوراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  یراذگ  تمیق  زا  لبق  تسویپ  طیارش  امتح  امتح و 

1101091126000059 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 36  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  یراذگ  تمیق  زا  لبق  تسویپ  طیارش  امتح  امتح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1434743397 یتسپ :  دک  کالپ 47 ،  - وراد اذغ و  تنواعم  - راشبآ هچوک  - یعاس کراپ  یوربور  - رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88662331-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662334-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد یزکرم  داتس  ریثکت  پیات و  داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003026 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31511231-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعلاطم   هعلاطم یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق زازا   لبق   لبق تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش امتح   امتح وو   امتح   امتح سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1717

هاگشناد هاگشناد یزکرم   یزکرم داتس   داتس ریثکت   ریثکت وو   پیات   پیات داد   داد رارق   رارق ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6017463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کینورتکلا یاه  هناماس   ) نشکرتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001004000017 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( کینورتکلا یاه  هناماس   ) نشکرتا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ینف  تاصخشم  تاناکما و  متسیس  تیفرظ   voip سامت زکرم  نفلت و  زکرم  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاعالطا 

1201092134000769 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاعالطا  قباطم  سامت  زکرم  نفلت و  زکرم  ۀناماس  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  تسا  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ۀیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291033-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( کینورتکلا کینورتکلا یاه   یاه هناماس   هناماس  ) ) نشکرتا نشکرتا ناونع : : ناونع 1919

voipvoip سامت   سامت زکرم   زکرم وو   نفلت   نفلت زکرم   زکرم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2020

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 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

6017538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس ریز  یاه  سیورس  تراظن  یجنس و  ناکما  هرواشم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000499 زاین :  هرامش 

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

لاس 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریز   ریز یاه   یاه سیورس   سیورس تراظن   تراظن وو   یجنس   یجنس ناکما   ناکما وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسشن  10 مپ (  رادیف  یسرتسد  لرتنک  هناماس  ینامزاسمهم ---  تیاس  فیرعت 100  فو و  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 (( -- نامزمه

1101093733000351 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ یلام :  رومام   22166413

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال   ESET Endpoint Protection StandardESET Endpoint Protection Standard  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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 20 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس درکلمع  یبایزرا  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000093 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن صاح  سامت  شکخی  مناخ  هرامش 88822101  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تامدخ  حرش  ساسارب  اداکسا  رازفا  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000063 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تامدخ  حرش  ساسارب  تادنتسم  ندومن  تسویپ  اهمرف و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
35081342: نفلت

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081338-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2323

اداکسا اداکسا رازفا   رازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ادرارق  قبط  تاعالطا  یروانف  هزوحرد  هرواشم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001028000029 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یاه 021-45286916و917  هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ و  ردانب   ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000069 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یسمش هام  4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  تسویپ  هب  رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ و  ردانب   ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ادرارق   ادرارق قبط   قبط تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوحرد   هزوحرد هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2525

ردانب ردانب   ICSICS متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یتخاسریز   یتخاسریز ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CORP - SD هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003225000019 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-SD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144613111 یتسپ :  دک  ینارون ،  دیهش  نامتخاس  تلم -  نابایخ  یتشهب -  دیهش  یدنبرمک  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33364096-013  ، 33364720-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33364720-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  رتسگ  هافر  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6018632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم یاههمانیهاوگ  رودص  یزاس و  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094284000093 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  یعامتجا  نیمات  رتسگ  هافر  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، تشادهب تیریدم  (- ISO10002) نایرتشم تیاکش  تیریدم  متسیس  (- ISO9001:2015) تیفیک تیریدم  متسیس  رارقتسا.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد نفلت 44979387  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  (. HACCP  ) اذغ تعنص  رد  ینارحب  طاقن  لرتنک  تارطخ و  لیلحت  (- HSE) تسیز طیحم  ینمیا و 

یلعجنگ مناخ   250

1473614811 یتسپ :  دک   ، 3 کالپ تماما  تسب  نب  یاهتنا  ، یزکرمربمایپ نابایخ  ، یراتسدیهش نابوتا  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44952260-021  ، 44979387-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44952264-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CORP -  SDCORP -  SD  هخسن هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

تیریدم تیریدم یاههمانیهاوگ   یاههمانیهاوگ رودص   رودص وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2828
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مهد 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

6017207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ   ** PROGRAMMABLE LOGIC HIMA: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و 

1101097684000275 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناملآ ، HIMA، HIMA لنپ لرتنک  سوبوتا ، لانیمرت ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   HIMA یتراجت مان   F7126 لدم یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  تعنص  یهاچ  رس   ESD لرتنک ولبات  دربراک  یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ایدنآ نیمات  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ناملآ ، HIMA، HIMA لنپ لرتنک  ینمیا ، هب  طوبرم  هلر ، الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ناملآ ، HIMA، HIMA لنپ لرتنک  کینورتکلا  تاعطق  گنیزوه  هعطق ، هلر ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

اناداپسا تعنص  شیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   B9302 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
اناداپسا تعنص  شیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F7133 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

اناداپسا تعنص  شیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F6217 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
اناداپسا تعنص  شیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F6705 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

اناداپسا تعنص  شیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F3236 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

ولبات ولبات یتعنص -  -  یتعنص نویساموتا   نویساموتا لاتیجید   لاتیجید یجورخ   یجورخ لوژام   لوژام تراک   تراک لرتنک -  -  لرتنک ولبات   ولبات دربراک   دربراک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم لنپ -  -  لنپ لرتنک   لرتنک سوبوتا ، ، سوبوتا لانیمرت ، ، لانیمرت ناونع : : ناونع
 ....  .... وو هلر   هلر  -  - PLCPLC  لرتنک لرتنک
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تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466275*09125839698 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466275-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROGRAMMABLE CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179001070 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هناماس  رد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لماک  روطب  ینف  داهنشیپ 

.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد تسیابیم  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  یاه  تکرش  یمامت 
061-53183339: نفلت

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROGRAMMABLE CONTROLLERPROGRAMMABLE CONTROLLER ناونع : : ناونع 3030
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبون  - CCC ینیارکا تاسیسأت  زاگ  روسرپمکوبروت  لرتنک  متسیس  هب  طوبرم   DC303 و DC412 و DC201 یاهتراکرتاد ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موس

1101091592001037 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تخادرپ  لباق  اهنآ  لامرن  درکلمع  هتفه  ود  لقادح  هدش و  ریمعت  یاهتراک  ینادیم  تست  زا  سپ  ریمعت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444746-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبون تبون  -  - CCCCCC  ینیارکا ینیارکا تاسیسأت   تاسیسأت زاگ   زاگ روسرپمکوبروت   روسرپمکوبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم   DC303DC303  وو   DC412DC412 وو     DC201DC201 یاهتراکرتاد   یاهتراکرتاد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
موس موس
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Det بایزاگ بای و  هلعش  متسیس  هب  طوبرم   Controller Module و DE1888A2 و Plug-in Module یاهتراک ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موس تبون  - Tronics

1101091592001036 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین مالعا  .دوب  دهاوخ  تخادرپ  لباق  هتفه  ود  لقادح  تدم  یارب  بولطم  درکلمع  دأت  یریمعت و  تاعطق  ینادیم  تست  زا  سپ  ریمعت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا بای  هلعش  ددع  بایزاگ و 9  ددع  لماش 6 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444746-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DetDet بایزاگ   بایزاگ وو   بای   بای هلعش   هلعش متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم   Controller ModuleController Module وو     DE1888A2DE1888A2 وو     Plug- in ModulePlug- in Module یاهتراک   یاهتراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
TronicsTronics

3232
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالعتسا  قبط  )evel transmitter تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001268 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ مالعتسا  قبط  )evel transmitter :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138597-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3333

(( Analog inputAnalog input تراک   تراک یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا ریراب   ریراب  -  - HPEHPE  رورس رورس  -  - INTERFACE-MODULEINTERFACE-MODULE  تراک تراک  ) ) لرتنک لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3434
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( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  لرتنک 0106490) متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001941 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص نازاس  هنیهب  باحس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات  دربراک   SAI210 لدم  analog input تراک الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7963-3AA00-0AA0 لدم  INTERFACE-MODULE تراک الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   POWER SUPPLY KIT لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ایدنآ نیمات  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   STAHL یتراجت مان   V 24 ژاتلو  ANALOG OUTPUT SAFTY لدم یکیرتکلا  ریراب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458136 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس لیقثرج  یتسد  لرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  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 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

6018227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم  ) اهتسپ نویساموتا  تهج  متسیس  هاگتسد  دیرخ 80  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000396 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش هعلاطم  افطل  تسویپ -  لیاف  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تکرش  رهم  اب  هارمه  لیمکت و  ار  تمیق  زیر  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142206-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس لیقثرج   لیقثرج یتسد   یتسد لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3535

(( تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم )) اهتسپ اهتسپ نویساموتا   نویساموتا تهج   تهج متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   8080 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Electronic Controller تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000773 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Electronic Controller - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 6 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

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

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Electronic  ControllerElectronic  Controller ناونع : : ناونع 3737
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس نیبروت  لرتنک  متسیس  یبناج  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000683 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نوباج هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان   LV431470 لدم یکیرتکلا  زاف  هس  هلر  الاک :  مان 

ددع 213 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام خرن  در  هلزنمب  لاسرا  مدع  هدوب  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارا  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  ، دشابیم تسویپ  لودج  قبط  ملق  لماش 10  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکران دیرخ 09171481588  سانشراک  نفلت.ددرگ  لاسرا  هنومن  یتسیاب  زاین  نروصرد.دشاب  ناریا  تخاس  ندوب  دوجوم  تروص  رد  الاک.دشابیم 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921593-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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

رالوس رالوس نیبروت   نیبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یبناج   یبناج تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020005000023 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CP-S92 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسیل قبط  1 دادعت : 

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

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف 

3418934548 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یدابآدسا  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242229-028  ، 33222956-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222959-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6017364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاخشمو  هشقن  قبط  ناتسرامیب  یژرنا  لنوت  فک و  مه  هقبطریذپ  سردآ  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم دودح 15000

1101050194000220 زاین :  هرامش 
نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  15000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاخشمو   تاخشمو هشقن   هشقن قبط   قبط ناتسرامیب   ناتسرامیب یژرنا   یژرنا لنوت   لنوت وو   فکفک   مهمه   هقبطریذپ   هقبطریذپ سردآ   سردآ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
عبرمرتم عبرمرتم 1500015000 دودح   دودح

4040
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTOR Drager تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004983 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان   Drager Pac 6500 H2S لدم  H2S زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 
دنورا نارتسگ  رهپس  یناگرزاب 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 GAS DETECTOR Drager :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0150480 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

GAS DETECTOR DragerGAS DETECTOR Drager 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 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6017438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  قباطم  اه  دحاو  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000713 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تمیق  داهنشیپ  ، هدش دات  راک  حرش  ، هموزر ، ینمیا تیحالص  یهاوگ  ، یمسر همانزور  ، همانساسا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  2: ارجا تدم 

یمیشورتپ بنج  درجورب  - کارا هداج  رتمولیک 21  : ارجا لحم 
نایبجر یاقآ   08638244034: تاعالطا بسک  تهج  سامت  نفلت 

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

38244035-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ راک   راک حرش   حرش قباطم   قباطم اهاه   دحاو   دحاو قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  متسیس  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم 

دیئامن گنهامه  هرامش 09132528369  اب  دیدزاب  تهج 
1101090637000007 زاین :  هرامش 

رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرح  افطا  متسیس  لماک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم 

دیئامن گنهامه  هرامش 09132528369  اب  دیدزاب  تهج 

8941616561 یتسپ :  دک  یکشا ،  کراپ  تشپ  وتنس  هداج  رذکشا  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728741-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725153-035 :: 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

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هعبات  تاردا  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003394000029 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ) ینف طیارشو  تاصخشم  تاحیضوت و  اب  قباطم  ناردنزام  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هعبات  تاردا  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کی هرامش 

4818849964 یتسپ :  دک  یدنویپ ،  نابایخ  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33201482-011  ، 33251038-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33201482-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  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 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6017974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا یتایلام   یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا هعبات   هعبات تاردا   تاردا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4444

هکشب هکشب وو   لزان   لزان گنلیش ، ، گنلیش لماش   لماش قیرح   قیرح اباب   هزرابم   هزرابم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکشب لزان و  گنلیش ، لماش  قیرح  اب  هزرابم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000162 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهپس ورشیپ  تعنص  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهپس  ورشیپ  تعنص  اکرآ  هدنزاس  عجرم   FI لدم بآ  موف و  یناشن  شتآ  روتکادنیا  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یجزید روپ  مظاک  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   UNI FIRE GROUP یتراجت مان   m 20 یلور هتسب   in 2/5 زیاس یتنزرب  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
هقلح ( لور )4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یجزید روپ  مظاک  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   UNI FIRE GROUP یتراجت مان   m 20 یلور هتسب   in 1/5 زیاس یتنزرب  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

هقلح ( لور )6 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یجزید روپ  مظاک  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   UNI FIRE GROUP یتراجت مان   m 20 یلور هتسب   in 2 زیاس یتنزرب  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
هقلح ( لور )50 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   IGL00 یتراجت مان   Lit 22/7 تیفرظ بآ  یلاخ  هکشب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

رادهار هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   RB لدم یناشن  شتآ  بآ  لزان  الاک :  مان 
نیشام تعنص 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دنوش تسویپ  ینف  یلام و  تروصب  امتح  تاداهنشیپ  - دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  - دوش هجوت  تسویپ  یاهلیاف  هب  - قیرح اب  هزرابم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 492-433-424)  88722430) دیشک دهاوخ  لوط  ز.ور  هد  هدش و  ماجنا  ینف  دات  زا  سپ  تخادرپ 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2*1/5 قیرحدض 1/5 +  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000265 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2*1/5 قیرحدض 1/5 +  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یا  هرقرق  تروصب  هکیت و  کی  دیاب  لباک  رتم   500 دشاب / یم  هزور  هیوست 20  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا 

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

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

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 ** 1/51/5  +  + 1/51/5 قیرحدض   قیرحدض لباک   لباک ناونع : : ناونع 4646
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6018375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش 15 تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  انیس  نبا  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ارجاو ی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  دروم 

1101091936000593 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
فیدر  / دروم 15 دادعت : 

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

اب قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  لمح   - هیهت هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09390979525 نفلت دشاب  یم  راک  مامتا  زا  سپ  هام  کی  یتخادرپ  ینف  لوسم  دات  اب  هدننک  نیمات 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

دروم دروم   1515 لماش   لماش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط انیس   انیس نبا   نبا ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ارجاو  یی   ارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
راد راد تنامض   تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا

4747
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6017282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس ¬ یب دروبیک  سوام و  زا  ینابیتشپ  تیلباق  اب  نتآ –  دنرب  تروپ  چیئوس 16   KVM دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000112 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارش  تاصخشم و  میس -  ¬ یب دروبیک  سوام و  زا  ینابیتشپ  تیلباق  اب  نتآ –  دنرب  تروپ  چیئوس 16   KVM دیرخ - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میس ¬ یب دروبیک  سوام و  زا  ینابیتشپ  تیلباق  اب  نتآ –  دنرب  تروپ  چیئوس 16   KVM دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1616 چیئوس   چیئوس   KVMKVM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  هکبش (  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000046 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ یرازگراب  همانسانش  یلم و  تراک  ریوصت   ) دشاب راک  یورین  یفرعم  هب  فظوم  هدننک  نیمات  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یراذگ  راب  زینو  هریدم  تایه  کرادم  واتفا  سیسات و  یهاوگ  همانساسا   ) تکرش هب  طوبرم  دانسا  -2

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هبدصقم  ات  تماقا  همیب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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مالیا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسارب  چوس  ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cisco 922l-24t-4g-e چوس

1101004094000028 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3560G-24PS-E لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  ساسارب  چوس  ددع  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
cisco 922l-24t-4g-e چوس

6931893115 یتسپ :  دک  مالیا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  تسیز  طیحم  هرادا  بنج  سردم  راولب  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339400-084  ، 33334427-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339200-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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 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

6017494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز هاگدورف   SDH METRO 1000 کنیل جوز  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000043 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI یتراجت مان   Metro 1000 لدم  SDH یتارباخم یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرهش تلو  220 هیذغت اب  هلاس  یتناراگ 2  ابدنبکآ  ون و  دیاب  هیارا  لباق  یالاک  ، نادهاز هاگدورف  تهج   SDH METRO 1000 کنیل جوز  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09153433858 ، یتسویپ تاصخشم  ینف و  طیارش  ابدشاب 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cisco 922 l-24t-4g-ec isco 922 l-24t-4g-e چوس   چوس تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب چوس   چوس ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

SDH METRO 1000SDH METRO 1000 کنیل   کنیل جوز   جوز کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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رهش خرف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005277000005 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  رهش  خرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

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

09131846545 یسابع سدنهم  ینف  تالاوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسواک 09133844683 سدنهم  یلام  تالاوس 

8831793775 یتسپ :  دک  رهش ،  خرف  یرادرهش  - ملعم نادیم  - رهعش خرف  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32428877-038  ، 32427200-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422321-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) هدننک دودحم  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002753 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRIE TECHNIK یتراجت مان   SL1E گولانآ یبد  چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یناریا ) ) یناریا یالاک   یالاک طقف   طقف  ) ) هدننک هدننک دودحم   دودحم چوس   چوس ناونع : : ناونع 5353
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روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  دیرخ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000059 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

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

دامن هجوت  الاک  تاصخشم  تسویپ و  تسیل  هب  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 5454
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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 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

6017920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس یرون  ربیف  لوژام  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000501 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نف دحاو  دات  هب  دیاب  اهالاک  یمامت  دشابیم .  ههام  هس  باسح  هیوست  تسویپ .  لیاف  تاصخشم  قبط  وکسیس  یرون  ربیف  لوژام  چیئوس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دسرب هاگشناد  یروآ 

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5555

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

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6018074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنامض / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / یتساوخرد یاهدنرب  طقف  / تسویپرد تساوخرد  /it یفرصم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514002/ یلصا

1101000257003028 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / یتساوخرد یاهدنرب  طقف  / تسویپرد تساوخرد  /it یفرصم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05831514002/ یلصا

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52455141 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/17هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس هکبش  چیئوس  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا یرونربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000261 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا کرتا  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL ELECTRIC-ML 2400 یتراجت مان   ML 2400 لدم یرون  ربیف  تروپ  لانرتنیا 16  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یناگرزاب  دحاو  یشیورد  ینف و 09024063776  دحاو  دازن  نایجاح  هرامش 09111544238  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد.ددرگ 

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

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا یرونربیف   یرونربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تنگم )ENCODER وethernet لوژام لماش  تاقلعتم  هیلک  ابب   cs200e لدم یتیاه  تراک  ینا  رودص  رگپاچ  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکناب یاهتراک  رودص  تهج   USB تروپ و 

1101001088000010 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا هنایار  شناد  یرادا  یاه  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HITI یتراجت مان   CS200E لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

USB تروپ و  تنگم )  )ENCODER وethernet لوژام لماش  تاقلعتم  هیلک  ابب   cs200e لدم یتیاه  تراک  ینا  رودص  رگپاچ  ددع  دیرخ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یکناب .  یاهتراک  رودص  تهج 

6516717181 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  هرادا  هیدهم  نابایخ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38371140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38371140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیاه یتیاه تراک   تراک ینا   ینا رودص   رودص رگپاچ   رگپاچ ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یاضاقت 3161810343  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000913 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEDA 1615 لدم  GHz 15 سناکرف  16E1 و Ethernet یدورو عون  ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
رواخ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 6060
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سراف یا  هقطنم  قرب  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

6018197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Loop AM3440A زیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000613 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 3440  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون 07132142676 ربیف  حرط  یرجم  نیگرگ 07132142796/ یلع  دمحم  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

32088

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49/15738 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018245 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ییازریم دیهش   ) تلاسر حطسمه  ریغ  نادرگربرود  هژورپ  تهج  یتسد  یرافح  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ -   2

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

:: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Loop AM3440ALoop AM3440A  زیهجت زیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

حطسمه حطسمه ریغ   ریغ نادرگربرود   نادرگربرود هژورپ   هژورپ تهج   تهج یتسد   یتسد یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262
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دنبشارف 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 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

6018490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهد تشادهب  زکرم  یلخاد  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090819000026 زاین :  هرامش 

دنبشارف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هدننک  نیمات  سامت  هرامش  اب  هارمه  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  تسویپ  هشقن  تسیل و  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  حیحص و  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

7477164437 یتسپ :  دک  دنبشارف ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  هاپس -  نابایخ  دنبشارف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38758123-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38758123-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهد مرهد تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) یرتویپماک یبناج  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001334 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-NET یتراجت مان   m 1/5 لوط  I200 لدم رتنیرپ  طبار   USB لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 5   mini auto usb sharing FJU 025 رتنیرپ چوس  - ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 20   kvm switch kinet plus KPU 622

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/181/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/09/14عبنم زا   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امجن حرط  هپت  هوارم  ربیف  یارجا  یاتسار  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یرتویپماک یرتویپماک یبناج   یبناج لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 6464

ربیف ربیف یارجا   یارجا یاتسار   یاتسار ردرد   ناونع : : ناونع 6565
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/182/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/09/16عبنم ات  خیرات 1401/09/14  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امجن حرط  یارجا  یاتسار  رد  هپت  هاورم   ftth یرونربیف حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/9/14  داهنشیپ  تلهم   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زگ ردنب  ناتسرهش  ناکم  هس  رد   ftth حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ftthftth یرونربیف یرونربیف حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

ناکم ناکم هسهس   ردرد     ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6767
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/324353 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/09/19هرامش خیرات 1401/09/14 زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ODC144CORE نامرک ناتسا   FTTH هعسوت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1340796 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبابرهش یوفاک 03و32 هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  هعسوت هعسوت ناونع : : ناونع 6868

3232 وو یوفاک  0303 یوفاک هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 6969
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/297979 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/14  زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 2 یهافر  نکاما  زا  دحاو  زیهجت 6 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1316452 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/09/14 زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داباربنع لباک  هکبش  یلیمکت  حرط  یسم  لباک  یکاخ  یشک  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهافر یهافر نکاما   نکاما زازا   دحاو   دحاو 66 زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 7070

لباک لباک هکبش   هکبش یلیمکت   یلیمکت حرط   حرط یسم   یسم لباک   لباک یکاخ   یکاخ یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 7171
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نامرک ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  server DL360-G9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000073 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رورس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000173 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد رورس   رورس ناونع : : ناونع 7272

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   ctcctc زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2626 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تست  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000154 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT109 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 

دیشر یقداص  میرک  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT180 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 

دیشر یقداص  میرک  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
عجرم  TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT2690 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
عجرم  TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT2210 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   YX360ES لدم یا  هبرقع  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   AP7155 هعطق رتمرپمآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب  تسویپ  لیاف  قباطم  تسیابیم  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ دیق  شورف  سانشراک  لیابوم  هرامش 
ناینیما سدنهم  ینف 09166332546  تاعالطا 
دشابیم  ینف  در   ، ینف داهنشیپ  هیارا  مدع 

دشابیم  هباشم  اهدکناریا 
تسیمازلا یجنسرظن  مرف  ندرکرپ 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653719-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تست   تست تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco swith 3850 -ws-c3850-24xs-E چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000110 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رکتبم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C3850-24S-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

موس جوم  تاطابترا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناپمک  بملپ  کپ و  اب  وین  لانیجروا و   cisco swith 3850 -ws-c3850-24XS-E چوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  سپ  هتفه  3 دودح تخادرپ  لحمرد  تکرش  هلاسکی  یتناراگ  اب 

دشاب یم  رظندم  تاحیضوت  رد  هدش  دیق  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دکناریا 
تسیمازلا کیتامروفنا  اروش  یهاوگ  و 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنسیال6017141 لاوریاف و  هحفص 13)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6017364 یژرنا  لنوت  فک و  مه  هقبطریذپ  سردآ  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
عبرمرتم دودح 15000 تسویپ  ینف  تاخشمو  هشقن  قبط 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تخاس6017538 ریز  یاه  سیورس  تراظن  یجنس و  ناکما  هرواشم و  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کی6017608 سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب 
هلاس

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6018000 ادرارق  قبط  تاعالطا  یروانف  هزوحرد  هرواشم  تامدخ  هحفص 13)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردانب6018179  ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  هحفص 13)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

cisco swith 3850 c isco swith 3850 -ws-c3850-24xs-E-ws-c3850-24xs-E چوس چوس ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

تیریدم6018632 یاههمانیهاوگ  رودص  یزاس و  هحفص 13)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنواهن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعتسا هگرب  ربارب  لاس 1401 هینبا  تسرهف  قباطم  دنواهن  رهشزا  یشخب  ( یسدنه حالصا   ) کیفارت بوصم  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101050001000053 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  دنواهن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6591913958 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  - دنواهن دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237445-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233995-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش زازا   یشخب   یشخب (( یسدنه یسدنه حالصا   حالصا  ) ) کیفارت کیفارت بوصم   بوصم حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 124 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qr6r87653hzb4?user=37505&ntc=6017446
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6017446?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000216 زاین :  هرامش 

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

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریذپ بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاههار  حطس  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000161 زاین :  هرامش 

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

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 7777

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7878

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

6017138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشمو  مالعتسا  قبط  دنهس  هاگدورف  یسرتسد  لرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000188 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریصن هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   Turn Stile لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط نیدلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  یراذگرابو  اضما  رهمو  میامض   SOW تاصخشمو مالعتسا  لیمکت  -2 دشابیم هباشم  هدش  هیارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  نفلت 04141996100  هرامش  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  -3

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: 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

هاگدورف هاگدورف یسرتسد   یسرتسد لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7979

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

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

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

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

6017586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادهش نادیم  رد  عقاو  زکرم  نامتخاس  هناخریبد  ینابهگن و  یاه  قاتا  یارب  تیروکس  برد  ظافح و  یارجا  هیهت و  یحارط ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم یلم  کناب  یوربور 

1201001323000007 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسالپدنس ماجنا  ریگزرد و  ، موینیمولآ راوز  ، مورک هریگتسد  ، الول ، لفق ،4*4 ینهآ لیفورپ  ، یتناراگ اب  لیم  10 تیروکس - 
یتسویپ یاه  لیاف  شخب  رد  روتکاف  شیپ  هئارا.دوش  یمن  هداد  خساپ  ینفلت  سامت  هب.دنروآ  لمعب  دیدزاب  لحم  زا  ناگدننک  تکرش  - رتم 20 دودح تحاسم  هب 

.تسا یمازلا 
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

عبرم رتم   20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  کی و  هجرد  هراوز  ، تسب ، هریگتسد ، اهالول لفق و  ، هشیش

.ددرگ ماجنا  نهآ 4*4  لیفورپ  یزیمآ  گنر  گنز و  دض 

5156933753 یتسپ :  دک  نسح ، ) هچوک  ) نیدرورف هچوک 12  بنج  ناسربآ  رذگ  ریز  هب  هدیسرن  رانکیاچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51266699-041  ، 36580697-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36581293-041 :: 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

نامتخاس نامتخاس هناخریبد   هناخریبد وو   ینابهگن   ینابهگن یاه   یاه قاتا   قاتا یارب   یارب تیروکس   تیروکس برد   برد وو   ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفد تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000304 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   G700S لدم یناویات  روتوم  اب  هخاش  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

یمازلا هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناویات یناویات روتوم   روتوم اباب   هخاش   هخاش هسهس   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

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

6017819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم زاین  دروم  تالآ  قاری  هارمه  هب  یا  هشیش  برد  فیدر 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ 

یزردوگ یگنهامه 09123138548 
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

1101096102001096 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناجنز ماج  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   mm 8 تماخض یعبرم  رتم  داعبا  دیفس  گنر  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 
ماج 6 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: 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

تالآ تالآ قاری   قاری هارمه   هارمه هبهب   یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  هب  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  بصن  هیلخت و  لمح و 
یریما سدنهم   09132208007

1101003543000191 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفد تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000305 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ACL ELITE لدم رتمولوگاوک  هاگتسد  یمشچ  روسنس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   G700S لدم یناویات  روتوم  اب  هخاش  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
سراپ هدنزادرپ  اسرد 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینفد ینفد تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003379000096 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدهعرب نا  بقاوع  هنوگ  ره  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  تسیل  اب  ربارب  اقیقد " سانجا  یدقن -  تخادرپ  هدنشورف -  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تروص  هب  سانجا  مامت  تمیق  تسیل  انمض  دشاب - یم  هدنشورف 

6616643131 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  - نارادساپ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231446-087  ، 33233183-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235845-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585
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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   :: 1401/09/14تبون 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

6017200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... رپمآ و تلو 2  گنیچیوس 12  رواپ  جاوما -  اویش  بآ  دوجو  هدنهد  رادشه  هلر -  دیر  یرتم -  هد  لباک  اب  امد  روسنس  دیرخ 

1201093404000143 زاین :  هرامش 
یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  طقف و  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

 - یراکزور هیوست 22 جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو رپمآ   رپمآ   22 تلو   تلو   1212 گنیچیوس   گنیچیوس رواپ   رواپ جاوما -  -  جاوما اویش   اویش بآبآ   دوجو   دوجو هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هلر -  -  هلر دیر   دیر امد -  -  امد روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6017277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیورسو نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه  - ددعود VGA-Extender لباک - هاگتسد کی  HDMI 4.M4K-KnetFUull لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه نیبرود  شیف  ضیوعت  - زنل میظنت.یریگدرگ   - یریوصت تراظن  متسیس 

1101001431000347 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ینالغب سابع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AWM یتراجت مان  لدم 2919   VGA ریوصت لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

دنمرنه دشابیم 09173771734 هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VGA-ExtenderVGA-Extender لباک لباک -- هاگتسد هاگتسد کیکی   HDMI  4.M4K-KnetFUullHDMI  4.M4K-KnetFUull لباک   لباک ناونع : : ناونع 8787
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ینیمخ ماما  ترضح  راثآ  رشن  هسسوم   :: 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

6017323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تروص  هب  تمیق  زیر  دوش و  هداد  تمیق  یلک  تروص  هب  تسویپ و  تسیل  قبط  الاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش توسیپ 

1101005004000021 زاین :  هرامش 
( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  ترضح  راثآرشن  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1977663613 یتسپ :  دک  کالپ 59 ،  ایک - ینسح  هچوک  رسای - نابایخ  رنهاب -  نابایخ  نارواین -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22280977-021  ، 22290191-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22294527-021 :: 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

ینیمخ ماما  ترضح  راثآ  رشن  هسسوم   :: 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

6017347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تسویپ  تمیق  زیر  هب  روتکاف  شیپ  دوش و  هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005004000020 زاین :  هرامش 

( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  ترضح  راثآرشن  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IR-TEC هدنزاس عجرم   IR-TEC یتراجت مان   DS-120 لدم ینامتخاس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

09190866036 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1977663613 یتسپ :  دک  کالپ 59 ،  ایک - ینسح  هچوک  رسای - نابایخ  رنهاب -  نابایخ  نارواین -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22280977-021  ، 22290191-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22294527-021 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

ینامتخاس ینامتخاس ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8989
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دابآ فجن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یارجا  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090286000050 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

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

1401/10/05 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار هدننک  نیمات  تمیق  لاطبا  قح  یرادرهش   ، ءاهب مالعتسا  مرف  اب  هناماس  رد  هدش  مالعا  تمیق  تریاغم  تروص  رد   . تسیمازلا.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  ار  نآ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  .تشاد  دهاوخ 

8514614661 یتسپ :  دک  دابآ ،  فجن  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش ، هارراهچ  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ  فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42640041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42640555-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  هیمورا  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000087 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرتسد تهج  دیامن -  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  روهمم  هدش و  لیمکت  تروص  هب  ار  هطوبرم  کرادم  ریاس  ءاهب و  تسرهف  لودج  یتسیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  هدش  همیمض  یاهلیاف  هب  هژورپ  کرادم  هب 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9191
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

6017982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشماب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000195 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک طوبرم  سانشراک  دات  مدع  تریاغم و  تروصرد  دشاب  یم  هامود  یمسر  روتکافو  الاک  لیوحتدعب  تخادرپ  دشاب  یم  لحمرد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  تدوع 

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52236211-051  ، 52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشماب   تاصخشماب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292
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ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال هارمه  هب  هاگتسد و  لدم 4  ره   m3115 لدم لدم m2025le و   , p1447l لدم  axis نیبرود هاگتسد  هدزاوددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هک  اهنآ 

1101001191000023 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یماح ناراک  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   P1425-LE لدم  CCTV هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

هنیزه هک  اهنآ  سنسیال  هارمه  هب  هاگتسد و  لدم 4  ره   m3115 لدم لدم m2025le و   , p1447l لدم  axis نیبرود هاگتسد  هدزاوددیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح 

6617614433 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  دابآ  نسح  نابای  یادتبا خ  یدازآ  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31826302-087  ، 31826000-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31826216-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب   وو   هاگتسد   هاگتسد   44 لدم   لدم رهره     m3115m3115 لدم   لدم وو     m2025lem2025le لدم   لدم  ,  , p1447lp1447l لدم   لدم   axisaxis نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هدزاوددیرخ   هدزاوددیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هکهک   اهنآ   اهنآ

9393
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6018370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ کرادم  رد  تسویپ  تاقلعتمو  تاصخشم  قبط  نویزیولت  هاگتسد  هاگتسد و3  33 هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000524 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز میهاربا  قیرف  هدننک  هضرع  عجرم   IP لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هبرادیرخ  طسوت  تاررقمو  نیناوق  قباطمدیرخ  تردقو  هدوب  دیسررس 1404/3/26 هب  ازخادامناب 101 یمالسا  هنازخدانسا   : تخادرپ هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاکدکزا  .دشابیم 3- هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  -2 .دش دهاوخ  تخادرپو  هفاضا  هدنشورف  یداهنشیپ 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33890-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: 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

هیبنیز سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوهاد ماد  نیبرود  نیرتسو و  لانرتنیا  کسید  دراه  هکبش ، چیئوس   ، اوهاد لدم   NVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092988000012 زاین :  هرامش 

هیبنیز سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرش  هب  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  41 دادعت : 

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

، تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب و  یم  تسیل  تساوخرد  ساسارب  طقف  روتکاف  شیپ  لاسر  .ددرگ  یم  لاسرا  تسویپ  هب  زاین  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت 

3371718347 یتسپ :  دک  رگراک ،  نابایخ  ماما  نادیم  اوشیپ  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36724494-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36726234-021 :: 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

 . . یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تسویپ   تسویپ تاقلعتمو   تاقلعتمو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد وو33 هاگتسد   هاگتسد   3333 هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

اوهاد اوهاد ماد   ماد نیبرود   نیبرود وو   نیرتسو   نیرتسو لانرتنیا   لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه هکبش ، ، هکبش چیئوس   چیئوس  ، ، اوهاد اوهاد لدم   لدم   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9595
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بالضاف6017189 یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  هحفص 6)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ره6018241  m3115 لدم لدم m2025le و   , p1447l لدم  axis نیبرود هاگتسد  هدزاوددیرخ 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هک  اهنآ  سنسیال  هارمه  هب  هاگتسد و  لدم 4 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ماد6018598 نیبرود  نیرتسو و  لانرتنیا  کسید  دراه  هکبش ، چیئوس   ، اوهاد لدم   NVR هاگتسد
اوهاد

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6017009 مالعا  متسیس  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6017364 یژرنا  لنوت  فک و  مه  هقبطریذپ  سردآ  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
عبرمرتم دودح 15000 تسویپ  ینف  تاخشمو  هشقن  قبط 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

60180862*1/5 قیرحدض 1/5 +  هحفص 30)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب یا  هداج  لقنو  لمح  ناگوان  ددرت  دنمشوه  شیاپ  متسیس  یارجا   ) نتهپس حرط  یراذگ  هحص  یریگ و  هزادنادیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سوبوتاو نویماک  یرهش  نورب  یلزید  ناگوان  رازه  رثکادح 368

1101001113000024 زاین :  هرامش 
تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یسرزاب تامدخ  1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یتسویپ  تامدخ  حرش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991813941 یتسپ :  دک  کالپ 23 ،  یقرش  روشناد  نابایخ  یلامش  زاریش  نابایخ  اردصالم  نایایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88604760-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604829-021 :: 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

هاگدورف6017138 یسرتسد  لرتنک  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یناویات6017629 روتوم  اب  هخاش  هس  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینفد6018471 یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت6018474 دنمشوه  شیاپ  متسیس  یارجا   ) نتهپس حرط  یراذگ  هحص  یریگ و  هزادنادیدجت 
نویماک یرهش  نورب  یلزید  ناگوان  رازه  رثکادح 368 یارب  یا  هداج  لقنو  لمح  ناگوان 

سوبوتاو

هحفص 11) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یارب یارب یایا   هداج   هداج لقنو   لقنو لمح   لمح ناگوان   ناگوان ددرت   ددرت دنمشوه   دنمشوه شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یارجا   یارجا  ) ) نتهپس نتهپس حرط   حرط یراذگ   یراذگ هحص   هحص وو   یریگ   یریگ هزادنادیدجت   هزادنادیدجت ناونع : : ناونع
سوبوتاو سوبوتاو نویماک   نویماک یرهش   یرهش نورب   نورب یلزید   یلزید ناگوان   ناگوان رازه   رازه 368368 رثکادح   رثکادح

9696
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوه همکچ و  شکتسد ، هالک ، راولش ، تکروا و  لماش  ( FIRE KIT) یناشن شتآ  لماک  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000161 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان  یتفج  هبعج 1   BOROS B1 لدم زیاس 43  یمرچ  یناشن  شتآ  همکچ  الاک :  مان 

نیشام تعنص  رادهار  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 
تفج 4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   Fire Max 2 لدم زیاس  یرف  یناشن  شتآ  سابل  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   Nomex لدم زوسن  خن  یناشن  شتآ  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یرومیت دیمحلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   SPARKO BOLARD هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FRU_300 لدم یناشن  شتآ  هالک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امتح  تاداهنشیپ  - دشک یم  لوط  زور  یس  هب  کیدزن  هدش و  ماجنا  ینف  دات  زا  سپ  تخادرپ  - دشاب تسویپ  حرش  اب  قباطم  الماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه هباشم  اهدک  ناریا  - دنوش

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوه دوه وو   همکچ   همکچ شکتسد ، ، شکتسد هالک ، ، هالک راولش ، ، راولش وو   تکروا   تکروا لماش   لماش ( ( FIRE KITFIRE KIT )) یناشن یناشن شتآ   شتآ لماک   لماک تیک   تیک ناونع : : ناونع 9797
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000244 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
داپ شتآ  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WSP-10 لدم  Lit 10 تیفرظ یتسد  یزلف  ردنلیس  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

نمیا ماس  یتراجت  مان   kg 4 تیفرظ یتسد  لکش  شتآ  دربراک  ژراش  لباق   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نمیا ماس  یتراجت  مان   kg 2 تیفرظ یتسد  لکش  شتآ  دربراک  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه نفلت  نداد  .روتکاف  سنج و  نتفرگ  زا  دعب  هام  رثکادح 3  هیوست   / هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  یمسر / روتکاف  ور : هبور  طیارش  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفن تکرش  قوف  طیارش  زا  جراخ  / همیب یتناراگ و  تراک  یاراد.ردنلیس  ایاب  طقف  دنرب  .تسا  یمازلا 

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

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6017009 مالعا  متسیس  بصن  هحفص 30)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دوه6017223 همکچ و  شکتسد ، هالک ، راولش ، تکروا و  لماش  ( FIRE KIT) یناشن شتآ  لماک  هحفص 9)تیک  قیرح  ( قیرح

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

ناتسرامیب6017364 یژرنا  لنوت  فک و  مه  هقبطریذپ  سردآ  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
عبرمرتم دودح 15000 تسویپ  ینف  تاخشمو  هشقن  قبط 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6017438 راک  حرش  قباطم  اه  دحاو  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 30)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6017857 شتآ  هحفص 9)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6017899 افطا  متسیس  لماک  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا6017915 یتایلام  روما  لک  هرادا  هعبات  تاردا  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  مالعتسا 
ناردنزام

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هکشب6017974 لزان و  گنلیش ، لماش  قیرح  اب  هزرابم  هحفص 30)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

60180862*1/5 قیرحدض 1/5 +  هحفص 30)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاصخشم6018375 قبط  انیس  نبا  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ارجاو ی  هیهت 
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  دروم  لماش 15  تسویپ  تسیل  ینف 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  اکینوک  روتکتد 12*10  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000217 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
زاریش بط  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم   KONICA MINOLTA هدنزاس عجرم  یفارگویدار  هاگتسد   AeroDR HQ Flat Panel 1417 لدم هعطق  روتکتد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ددرگ یراذگراب  امتح  مزال  تادنتسم  - هدننک نیمات  اب  بصن  هیلخت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اکینوک   اکینوک   1010 ** 1212 روتکتد   روتکتد هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : ینف تاصخشم  قباطم   ECD روتکتد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(ECD TOWER DETECTOR FOR GC BRUKER (part no: 200197201

1101005070000044 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHIMADZU هدنزاس عجرم   DETECTOR یتراجت مان   GC2030 لدم یفارگوتامورک  زیلانآ  دربراک   ECD روتکتد الاک :  مان 
زیواس اضردمحم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هاگشیامزآ  دات  دروم  لخاد  دیلوت  ربتعم و  دنرب : یروف  لیوحت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  یاه  مالعتسا  دشابیم و  یمازلا  هدش  لیمکت  مالعتسا  گرب  راد و  رهم  روتکافشیپ  هئارا 

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

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

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگوتامورک یفارگوتامورک زیلانآ   زیلانآ دربراک   دربراک   ECDECD  روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا 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

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  بصن  تاقلعتم  ملق  6 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000172 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم   S700K یکیرتکلا همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6018266 تسیل  تاصخشم  قبط  اکینوک  روتکتد 12*10  هاگتسد  هحفص 82)کی  روتکتد  ( روتکتد

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

یفارگوتامورک6018585 زیلانآ  دربراک   ECD هحفص 82)روتکتد روتکتد  ( روتکتد

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

مالعتسادانسا6018631 ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  بصن  تاقلعتم  ملق  6 هحفص 82)دیرخ روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " 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

کیتاموتا6017820 یا  هشیش  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب ینپاژ   ینپاژ نزوس   نزوس نیشام   نیشام بصن   بصن تاقلعتم   تاقلعتم ملق   ملق 66 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامتخاس6017347 ریگدزد  هحفص 68)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامن هدرپ  روتکژورپ و  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003569000098 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 102102
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ییاضق کینورتکلا  تامدخ  رتافد  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/15  زا  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 1112  هب   Lenovo دنرب اب  تلبت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زا ینابیتشپ  تیلباق  یفلس ، نیبرود  ناونع  هب  لسکیپ  اگم  نیبرود 3  کی  تلبت و  تشپ  تمسق  رد  لسکیپ  اگم  نیبرود 8   ، RAM 3GB TAB8505X لدم

یبناج هظفاح  ینابیتشپ  تیلباق  اب  تیاباگیگ  یلخاد 32  ظفاح  هملاکم  تیلباق  تراک  میس 

لایر  1.000.000 دانسا : دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلام روما  موس ، هقبط  کالپ 3 ، رو ، صنم  هچوک  شبن  یدابع ، نابایخ  جع ،) رصعیلو ( نابایخ  شبن  یتشهب ، دیهش  نابایخ  : نارهت رد  عقاو   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  تیریدم   :: 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

6017828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bcc950 لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000056 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   PCS-G50P لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

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

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

هب هنومن  زاین  تروص  رد  سانشراک  دات  دروم  دیاب  الاک  شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  لانیجروا و 60 یلصا و  یتناراگ  یاراد  دیاب  هدش  یرادیرخ  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
bcc950 لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تاحیضوت  قبط  الاک  هباشم  دک  ناریا  کناب  هب  لاسرا  دات و  زادعب  هجو  تخادرپ  لاسرا  کناب 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   1 1 121 1 12 دادعت   دادعت هبهب     LenovoLenovo  دنرب دنرب اباب   تلبت   تلبت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

bcc950bcc950 لدم   لدم کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6018058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات لمح  هنیزه  ربجنر 09166613827/ یاقآ  دات  دروم   / ربتعم یتناراگ  اب  لصا   ALFA7R4 لدم ینوس  کرام  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدنشورف  هدهع  رب  دابآ  مرخ  تفن  رابنا 

1101092130000154 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48869488   DSC-W220/P E15 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرخ تفن  رابنا  ات  لمح  هنیزه  ربجنر 09166613827/ یاقآ  دات  دروم   / ربتعم یتناراگ  اب  لصا   ALFA7R4 لدم ینوس  کرام  یساکع  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  دابآ 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105
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یلام تاعالطا  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 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

6018069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هقی  نوفورکیم  دناب - لباک  دناب - هیاپ  ویسپ - دناب  نوفورکیم - سکیم -  رواپ  لماش  یرادربملیف  یساکع و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094388000019 زاین :  هرامش 

یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
2 یرتم (  دناب 20  لباک  ددع -)   2 دناب (  هیاپ  ددع -)   zx400 ( 2 لدم ویسپ  دناب  ددع -)   beta 58 ( 1 لدم نوفورکیم  ددع -)   k1000 ( 1 لدم سکیم  رواپ  - 

 ( ددع  1 یا (  هقی  نوفورکیم  ددع -) 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514747611 یتسپ :  دک  کالپ 13 ،  هچوک 10- - ریصقدمحا نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88044602-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86122316-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هقی   هقی نوفورکیم   نوفورکیم دناب - - دناب لباک   لباک دناب - - دناب هیاپ   هیاپ ویسپ - - ویسپ دناب   دناب نوفورکیم - - نوفورکیم سکیم -  -  سکیم رواپ   رواپ لماش   لماش یرادربملیف   یرادربملیف وو   یساکع   یساکع تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 106106

رژراش رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 107107
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رژراش یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002188 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L100 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیرتکلا  داپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  کیرتکلا  داپ  هدنزاس  عجرم   3PH 24V-A لدم  KVA 30 ناوت یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HRMF4N لدم یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هداز ناخ  رداق  راسهوک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SCM2180 لدم یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ   GREATWALL INFORMATION TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   UNIVERSAL CHARGER یتراجت مان   EUC101 لدم یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

گنتات کینورتکلا  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC-VQH10 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L200 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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

شیامن6017007 هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 11)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ6017044 تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  یاه  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6017277VGA-Extender لباک - هاگتسد کی  HDMI 4.M4K-KnetFUull هحفص 68)لباک هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ6017282 چیئوس 16   KVM هحفص 39)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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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

لاتیجید6017323 هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6017447 نیبرود  یارجا  بصن و  ، هحفص 68)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جنس6017493 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

حطس6017526 زا  هطقن  هس  رد  جنس  تعرس  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رهش

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسد6017542 دادعت 1112  هب   Lenovo دنرب اب  تلبت  هحفص 11)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

زکرم6017588 هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 11)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6017828bcc950 لدم کتیجال  سنارفنک  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6017982 تاصخشماب  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6018058 هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لباک6018069 دناب - هیاپ  ویسپ - دناب  نوفورکیم - سکیم -  رواپ  لماش  یرادربملیف  یساکع و  تازیهجت 
یا هقی  نوفورکیم  دناب -

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

ره6018241  m3115 لدم لدم m2025le و   , p1447l لدم  axis نیبرود هاگتسد  هدزاوددیرخ 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هک  اهنآ  سنسیال  هارمه  هب  هاگتسد و  لدم 4 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد6018370 تسویپ  تاقلعتمو  تاصخشم  قبط  نویزیولت  هاگتسد  هاگتسد و3  33 هتسب رادم  نیبرود 
 . یتسویپ کرادم 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رژراش6018388 هحفص 11)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

ماد6018598 نیبرود  نیرتسو و  لانرتنیا  کسید  دراه  هکبش ، چیئوس   ، اوهاد لدم   NVR هاگتسد
اوهاد

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6018714 تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  هیهت ، هژورپ  یراذگاو 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود 

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1529380 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018793 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ترایز هاگشیامن  یارب  روتکژورپ  اتید  هاگتسد  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 308 هقبط 3  یرادرهش  یگنهرف  نامزاس  انیس  نبا  عطاقت  هاگشناد  :: خ  سردآ سردآ

09155137720 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

ترایز6018793 هاگشیامن  یارب  روتکژورپ  اتید  هاگتسد  هحفص 91)دیرخ 5  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6017203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  عوضوم  اب  تاعالطا  همانزور  رد  خیرات 1401/09/13  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ  راشتناوریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ًابقاعتم هصقانم  یرازگرب  تافیرشت  ددرگ و  یم  یقلت  نکی  مل  ناک  هرشتنم  یهگآ  ددرگ ، یم  مالعا  هلیسونیدب  عجرم 11010287 0  هرامش  2001092734000048 و 

ددرگ یم  مالعا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ترایز ترایز هاگشیامن   هاگشیامن یارب   یارب روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6018509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا دک  ناریا  هاگتسد ، ره  تهج  تیاب  اگیگ  تیفرظ 8 هب  کسید  دراه  ددع  هارمه 4  هب  ،NAS هکبش زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم 

1101005454000039 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  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 2 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  دشاب ، یم  یلخاد  تادیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  یناریا  یالاک  دوجو  تروص  رد  تسا و  هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ 

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

33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالعا یمالعا دکدک   ناریا   ناریا هاگتسد ، ، هاگتسد رهره   تهج   تهج تیاب   تیاب اگیگ   اگیگ 88 تیفرظ   تیفرظ هبهب   کسید   کسید دراه   دراه ددع   ددع   44 هارمه   هارمه هبهب   ،،NASNAS هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم

1 101 10
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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

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب بصن  باهذ و  بایا و  هنیزه  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - لیوحت زا  سپ  زور  تخادرپ 60  - زاس هریخد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب یم  هدنشورف  هدهع 

1101004366000084 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

QSAN یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XN7008RE لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 
QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 250 ناوت  V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  یمازلا  دزی  ناتسا  رد  لاعف  یگدنیامن  نتشاد  0 دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس6017203 هریخذ  تازیهجت  هحفص 91)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6017275 تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ، 
نامزاس

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تهج6018509 تیاب  اگیگ  تیفرظ 8 هب  کسید  دراه  ددع  هارمه 4  هب  ،NAS هکبش زاس  هریخذ  هاگتسد 
تسا هباشم  یمالعا  دک  ناریا  هاگتسد ، ره 

هحفص 91) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6018823 زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هحفص 91)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   Nas StorageNas Storage زاس   زاس هریخذ   هریخذ 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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز جع  رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308   :: 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 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

6017654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ردروکر 19  ددع  لارتناس 1 یتسویپ  تاصخشم  قبط  یطایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090564000087 زاین :  هرامش 

ناجنز جع   رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  20 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تسا  رکذب  مزال  ههام  تخادرپ 3  تلهم  ناجنز -  رصعیلو  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515777978 یتسپ :  دک  جع ، )  رصعیلو (  ترضح  ینامرد  یشزومآ  زکرم  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770753-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770753-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6017654 ردروکر 19  ددع  لارتناس 1 یتسویپ  تاصخشم  قبط  یطایح  مئالع  هحفص 94)روتینام  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددع ددع   1919 ردروکر   ردروکر ددع   ددع 11 لارتناس   لارتناس یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یطایح   یطایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: 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 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

6017010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 32   ups رپمآ تلو 42  یرتاب 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 75   ups رپمآ تلو 9  یرتاب 12 

1101030094000849 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 

روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 
نیپیلیف هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

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

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  یدقن -  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221814-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   7575 دادعت   دادعت   upsups رپمآ   رپمآ   99 تلو   تلو   1212 یرتاب   یرتاب ددع   ددع   3232 دادعت   دادعت   upsups رپمآ   رپمآ   4242 تلو   تلو   1212 یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  داباهم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رورس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000141 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نوناق تیاعر  تسا  یمازلا  یتسویپ  طیارش  تیاعر.ددرگ  یراذگراب  یتسویپ  دادرارقرد  زیر  هب  تمیق  - ددرگ یراذگرابو  رهم  یتسویپ  یاه  هگرب  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یتلود نانکراک  تالماعم  عنم 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  رورس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000352 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان  لدم 191-000-071   W 1200 ناوت رورس  دربراک  هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22165731: ینفدحاو ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دربراک   دربراک هنایار   هنایار هکبش   هکبش هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 124 ھحفص 97 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HPE 32GB microSD RAID1 USB Boot Drive (p21868-B21 تاصخشم اب  رورس  رفسف  لوژام  ددع   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001144000168 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-657787 لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت و هرامش  تسا -  زور  تخادرپ 30 دوشیم -  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  هک  یتروص  رد  هدنشورف -  اب  لاسرا  هنیزه  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هجوت  زاین  یلک  حرش  رد  جردنم  یتساوخرد  یالاک  عون  هب   - دنیامن هئارا  اجکی  یلک و  تمیق  مالقا  لک  یارب  دنیامن - تسویپ  روتکاف  شیپ 

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Exchange رورس لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  یناسر  زور  هب  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101005609000084 زاین :  هرامش 
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

09166415637 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1161 16

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   ExchangeExchange رورس   رورس لیمیا   لیمیا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   دیدج   دیدج هخسن   هخسن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1171 17

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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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و تاقلعتم  رورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091929000018 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا ههام  کی  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  لمح  ، دوش همیمض  روتکاف  شیپ  ، ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  ، دشابیم هباشم  ، دک ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449614535 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تمه  دیهش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702234-021  ، 86702254-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702224-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

16GB DDR4 2133 MH2 لدم  HP رورس مر  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030438000103 زاین :  هرامش 

ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
16GB DDR4 2133 MH2 لدم  HP رورس مر  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  8 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا دنور  یط  الاک و  تفایرد  زا  سپ  زور  تخادرپ.ددرگ 45  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ریش  ماج  یاقآ  هرامش 09177820979  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج.دریگ  یم  تروص 

7431975566 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52348087-071  ، 52344724-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344724-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 118118

1616 GB DDR4 2 133 MH2GB DDR4 2 133 MH2 لدم   لدم   HPHP  رورس رورس مرمر   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   HP G10 رورس هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001406000101 زاین :  هرامش 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ لامآ  عولط  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6017010 دادعت 75   ups رپمآ تلو 9  یرتاب 12  ددع  دادعت 32   ups رپمآ تلو 42  هحفص 94)یرتاب 12  رورس  ( رورس

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

ناتسرامیب6017088 رورس  هحفص 94)هاگتسد  رورس  ( رورس

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

هکبش6017275 تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ، 
نامزاس

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6017554 دربراک  هنایار  هکبش  هیذغت  هحفص 94)عبنم  رورس  ( رورس

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

هنایار6017560 هکبش  هعسوت  هحفص 94)لوژام  رورس  ( رورس

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

رورس6017869 لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  یناسر  زور  هب  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، ماجنا 
.تسا هباشم  دک  ناریا   Exchange

هحفص 94) رورس  ( رورس

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

6017903 - یکیرتکلا ریراب   - HPE رورس  - INTERFACE-MODULE تراک  ) لرتنک متسیس  تاعطق 
(Analog input تراک

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

.تسیمازلا .تسیمازلا هدش   هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HP G10HP G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 124 ھحفص 100 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

...و6017993 تاقلعتم  هحفص 94)رورس و  رورس  ( رورس

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

601836916GB DDR4 2133 MH2 لدم  HP رورس مر  هحفص 94)نیمات  رورس  ( رورس

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

تهج6018509 تیاب  اگیگ  تیفرظ 8 هب  کسید  دراه  ددع  هارمه 4  هب  ،NAS هکبش زاس  هریخذ  هاگتسد 
تسا هباشم  یمالعا  دک  ناریا  هاگتسد ، ره 

هحفص 91) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دنربرکذ و6018516 هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   HP G10 رورس هاگتسد   2
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب 

هحفص 94) رورس  ( رورس

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

یسرتسد6018612 هحفص 39)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

siemens rtd box تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N:7XV5662-6AD10/BB

1201001034000001 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ حرش  قبط  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد روسنس   روسنس  -  - RTD Box TR 1200RTD Box TR 1200 ناونع : : ناونع 12 112 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-123-41 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6018151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش 15-09-1401- لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  رهشمرخ - یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم  تولسبا  هربیو  روسنس  ددع  دیرخ 5  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 22-09-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تولسبا تولسبا هربیو   هربیو روسنس   روسنس ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

تسویپ تسویپ قبط   قبط ییوم   ییوم هلول   هلول ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ قبط  ییوم  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004989 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یژرنا لرتنک  نابکت  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  راد  ییوم  هلول  تاتسومرت  لیتسا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یژرنا لرتنک  نابکت  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  راد  ییوم  هلول  تاتسومرت  یسم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

یژرنا لرتنک  نابکت  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  راد  ییوم  هلول  تاتسومرت  یسم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یژرنا لرتنک  نابکت  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  راد  ییوم  هلول  تاتسومرت  لیتسا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

یژرنا لرتنک  نابکت  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  راد  ییوم  هلول  تاتسومرت  لیتسا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یژرنا لرتنک  نابکت  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  راد  ییوم  هلول  تاتسومرت  لیتسا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

یژرنا لرتنک  نابکت  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  راد  ییوم  هلول  تاتسومرت  یسم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یژرنا لرتنک  نابکت  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  راد  ییوم  هلول  تاتسومرت  یسم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نمهب یدیلوت  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   mm 0/79 یلخاد رطق   mm 1/98 یجراخ رطق  لاچخی  یسم  ییوم  هلول  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یژرنا لرتنک  نابکت  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  راد  ییوم  هلول  تاتسومرت  یسم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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  نوراک  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 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

6018591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیریب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002178 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

الخ تخت  یراون  رتلیف  هاگتسد  دربراک  گنیربلور  گنیریب و  شوب  هعومجم  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
الخ تحت  یراون  رتلیف  هاگتسد  دربراک  گنیربلور  گنیریب و  شوب  هعومجم  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اداناک هدنزاس  روشک   ABACUS SPARE PARTS یتراجت مان   FLO لدم یزاس  هلدنگ  نیرکسا  گنیریب  یشیاس و  گنیر  تفش و  کطلغ و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ZHANG JIA GANG CITY GANG YI ULTRASONIC هدنزاس عجرم   JYD-6 لدم ژاتنوم  زا  لبق  گنیریب  یتعنص  تاعطق  وشتسش  هاگتسد  الاک :  مان 
اناداپآ یدربراک  تعنص  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRICAL APPLIANCES CO.LTD

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یجنس تلاصا  تیلباق  اب   SKF طقف / ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  ینف  تاصخشم  هئارا  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیچیوس 601720012 رواپ  جاوما -  اویش  بآ  دوجو  هدنهد  رادشه  هلر -  دیر  امد -  روسنس  دیرخ 
 .... رپمآ و تلو 2 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

گنیریب گنیریب ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 124 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9sawk82nqfw8a?user=37505&ntc=6018591
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6018591?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

امد6017388 روسنس   - RTD Box TR 1200(101 هحفص روسنس  ( روسنس

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

تولسبا6018151 هربیو  روسنس  ددع  هحفص 101)دیرخ 5  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6018426 قبط  ییوم  هحفص 101)هلول  روسنس  ( روسنس

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

ینفد6018471 یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هحفص 101)گنیریب6018591 روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6017029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( SORSOR  ) ) راشف راشف چیئوس   چیئوس ملق   ملق   99 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 124 ھحفص 105 

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


(SOR  ) راشف چیئوس  ملق  دیرخ 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101092273000486 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هغارم لارام  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   IT یتراجت مان   SQ لدم نایرج  لصو  عطق و  یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRY TECHNIK یتراجت مان   DB 25MI لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

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

کارا یزاس  نیشام  یدیلوت  یتعنص و  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   DWN-36W3H3RTXY لدم  in 12 یبد چوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کارا یزاس  نیشام  یدیلوت  یتعنص و  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   DWN-36W5H3RTXY لدم  in 20 یبد چوس  الاک :  مان 

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

شنماخه تعنص  ارتآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASH یتراجت مان   SK-6B لدم  in 4\1 1 راشف چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دنورا تعنص  دنویپ  کار  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   ASHCROFT یتراجت مان   B7-24-S لدم تاعیام  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 0819716  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801915  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

دش دهاوخ  ماجنا  زور ) دودح 40   ) الاک دیئات  تفایرد و  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت : 

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

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6017529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب ریش  لرتنک  دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002181 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.P/FIX.WD لدم فیعض  راشف  تظافح  لرتنک و  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ  یتعنص 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یتعنص یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.F/FIX.WD لدم فیعض  راشف  دنیآرف  لرتنک  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیعض فیعض راشف   راشف تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک قرب   قرب ولبات   ولبات یقرب -  -  یقرب ریش   ریش لرتنک   لرتنک دروب   دروب ناونع : : ناونع 126126

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

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

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

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

6017799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکافف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یرابتعا 3  تخادرپ 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  اب  یگنهامه 
1101096102001090 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناعنک اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم  رادباق  لدم   90x180 cm داعبا  HDF یبوچ رد  الاک :  مان 

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

ماکاسریا هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   BNE/68/164 لدم رد  لفق  هعطق  یزغم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
اتلد یتراجت  مان  لدم 056   cm 8 یچیئوس لفق  الاک :  مان 

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

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

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6017029(SOR  ) راشف چیئوس  ملق  هحفص 105)دیرخ 9  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6017282 چیئوس 16   KVM هحفص 39)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6017312cisco 922l-24t-4g-e چوس تسویپ  تسیل  ساسارب  چوس  ددع  هس  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یچیئوس یچیئوس لفق   لفق ردرد -  -  لفق   لفق هعطق   هعطق یزغم   یزغم -- HDFHDF  یبوچ یبوچ ردرد   ناونع : : ناونع 127127

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

فیعض6017529 راشف  تظافح  لرتنک و  قرب  ولبات  یقرب -  ریش  لرتنک  هحفص 105)دروب  چیئوس  ( چیئوس

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

یچیئوس6017799 لفق  رد -  لفق  هعطق  یزغم  -HDF یبوچ هحفص 105)رد  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6017864 تسیل  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  دیرخ  هب  هحفص 39)زاین  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6017920 یرون  ربیف  لوژام  هحفص 39)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6018135 هکبش  چیئوس  هحفص 39)زیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لانیجروا6018142 یرونربیف  هحفص 39)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6018197Loop AM3440A زیهجت هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6018499( هباشم دک  ناریا  ) یرتویپماک یبناج  هحفص 39)لیاسو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ماد6018598 نیبرود  نیرتسو و  لانرتنیا  کسید  دراه  هکبش ، چیئوس   ، اوهاد لدم   NVR هاگتسد
اوهاد

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6018820cisco swith 3850 -ws-c3850-24xs-E هحفص 39)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگدورف یهاگدورف ناسر   ناسر تخوس   تخوس نیشام   نیشام تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رد لخاد  تخاس  یالاک  تسا ) هباشم  دکناریا  .تسویپ (  قباطم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  نیشام  ناعطق  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنریگیم رارق  یسررب  تیولوا 

1101093631004378 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ALFONS HAAR هدنزاس عجرم  ناسر  تخوس  رکنات  یلرتنک  کولب  پچ  نکروک   PE-L هعطق شوپرد  الاک :  مان 
ایشرپ یرذآ 

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

ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WABCO هدنزاس عجرم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات  تعرس 14732  میظنت  ریش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CAMOZZI هدنزاس عجرم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات   OR SCS-668-06 ریش الاک :  مان 

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

ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FESTO هدنزاس عجرم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات   AND ZK-1/8-6 ریش الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ماگشیپ ناروآون  تعنص  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم   SNP.DMHS17 لدم یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات   dead man متسیس هعطق  چوس  الاک :  مان 

ماگشیپ ناروآون  تعنص  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 3 دادعت : 

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

زا سپ  هام  هس  یلا  ود  هیفصت  نامز  .تیولوا  رد  لخاد  تخاس  یالاک  .دوش  روظنم  زاریش  هراق  تالف  تکرش  رابنا  رد  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یضاقتم دأت  لیوحت و 

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

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 124 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uqdfjva3n8qda?user=37505&ntc=6018315
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6018315?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6018453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  7 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004340 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعطق نودب  هلر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دونلوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یسامت دنچ  هلر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یهاچرس رگلمع  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 65 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 

ددع 4 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

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

6017029(SOR  ) راشف چیئوس  ملق  هحفص 105)دیرخ 9  چیئوس  ( چیئوس

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

6017312cisco 922l-24t-4g-e چوس تسویپ  تسیل  ساسارب  چوس  ددع  هس  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چوس چوس روتیوچکا ) ) روتیوچکا  ) ) رگلمع رگلمع یروتاینیم -  -  یروتاینیم زویف   زویف یهاچرس -  -  یهاچرس رگلمع   رگلمع دونلوس -  -  دونلوس یعطق -  -  یعطق نودب   نودب هلر   هلر ناونع : : ناونع 129129
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6017850 حرش  قبط  یناریا ) یالاک  طقف   ) هدننک دودحم  هحفص 39)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یهاگدورف6018315 ناسر  تخوس  نیشام  تاعطق  نیمأت  هحفص 109)هیهت و  چوس  ( چوس

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

چوس6018453 روتیوچکا )  ) رگلمع یروتاینیم -  زویف  یهاچرس -  رگلمع  دونلوس -  یعطق -  نودب  هحفص 109)هلر  چوس  ( چوس

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

مالعتسادانسا6018644 ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 هحفص 39)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6018820cisco swith 3850 -ws-c3850-24xs-E هحفص 39)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092288000977 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017075 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا نارهت  یگنهامه  رتفد  زاین  دروم  هدننار  کی  اب  هتعاس  توصب 12  دنمس  سراپ  وژپ  وژپ 405  رادرلوک  وردوخ  هاگتسد  نیمات 9  هیهت و  م م/01/0171  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیلوت  ینابیتشپ  یربارت و  تایلمع  تیریدم  قیرط 
بونج  زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتفد زاین  دروم  هدننار  کی  اب  هتعاس  توصب 12  دنمس  سراپ  وژپ  وژپ 405  رادرلوک  وردوخ  هاگتسد  نیمات 9  هیهت و  م م/01/0171  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دیلوت  ینابیتشپ  یربارت و  تایلمع  تیریدم  قیرط  زا  نارهت  یگنهامه 

18,501,578,000 یلام :  دروآرب 

 1,428,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   925,078,900 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  حبص  تعاس 08:00  خروم 1401/10/14  هبنشراهچ  زور  تاکاپ  شیاشگ  یعقاو  نامز  مرتحم :  نارگ  هصقانم  هجوت  لباق  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1402/01/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ 4 مالسا  نایئادف  یوک  زاوها   ، 6173854579 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم هدننار   هدننار کیکی   اباب   هتعاس   هتعاس   1212 توصب   توصب دنمس   دنمس سراپ   سراپ وژپ   وژپ   405405 وژپ   وژپ رادرلوک   رادرلوک وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد   99 نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 130130
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلوولیک ات 230  یوق  راشف  رتمزاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000850 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ دیمع  هدنزاس  عجرم   AMID یتراجت مان   Am115 لدم راخ  چرپ 10  یور  بصن  تیلباق  اب  یرون  یتوص و  رگناشن  یاراد   KV 230 یوق راشف  رتمزاف  الاک :  مان 

زادرپ ایوپ  دیمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زادرپ 
ددع 10 دادعت : 

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

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

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

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیامن6017007 هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 11)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

کی6017075 اب  هتعاس  توصب 12  دنمس  سراپ  وژپ  وژپ 405  رادرلوک  وردوخ  هاگتسد  نیمات 9  هیهت و 
زاین دروم  هدننار 

هحفص 112) توص  ( توص

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

تروپ6017282 چیئوس 16   KVM هحفص 39)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6017982 تاصخشماب  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6018069 دناب - هیاپ  ویسپ - دناب  نوفورکیم - سکیم -  رواپ  لماش  یرادربملیف  یساکع و  تازیهجت 
یا هقی  نوفورکیم  دناب -

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

تلوولیک6018221 ات 230  یوق  راشف  هحفص 112)رتمزاف  توص  ( توص

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

ماد6018598 نیبرود  نیرتسو و  لانرتنیا  کسید  دراه  هکبش ، چیئوس   ، اوهاد لدم   NVR هاگتسد
اوهاد

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تلوولیک تلوولیک   230230 اتات   یوق   یوق راشف   راشف رتمزاف   رتمزاف ناونع : : ناونع 131131
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 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

6017063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  , ملق دادعت 10  هب  یا  هنایار  تاموزلم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091516000058 زاین :  هرامش 

ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.مالقا هیلک  تفایرد  زا  سپ  زور   30 باسح , هیوست  نامز.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .مارتحا  مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516716839 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نابایخ  یدازآ - نادیم  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338081-024  ، 33338084-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338084-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ,, ملق ملق   1010 دادعت   دادعت هبهب   یایا   هنایار   هنایار تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 132132
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روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6017098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه  هزور  هیوستددرگ 120 یراذگراب  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  پات  بلوروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک 09151532328 نیماتاب 

1101090964000063 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMC یتراجت مان   SMC-SP100 لدم  touch screen tablet یبیج رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیماتاب  لاسرا  هنیزه  هزور  هیوستددرگ 120 یراذگراب  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  پات  بلوروتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09151532328

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 07 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام یپوکسلت  یزاگ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000283 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   X-32 لدم روتینام  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HSE دحاو  08338455025 یردیح مناخ  : ینف سانشراک   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پات پات بلبل   وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 133133

روتینام روتینام یپوکسلت   یپوکسلت یزاگ   یزاگ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 134134
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6017547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /BALANCING MACHINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000526 زاین :  هرامش 
روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 

وردوخ ناکسا  روتوم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   M1500 لدم یراوس  وردوخ  یروتینام  خرچ  سنالاب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 

07731311467
07731311455

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31328800-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوس یراوس وردوخ   وردوخ یروتینام   یروتینام خرچ   خرچ سنالاب   سنالاب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 135135
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق نامیس   CGS هاگتسیا گنیروتینام  نامتخاس  صقاون  عفر  یشکراوید و  تایلمع  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000273 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب یم  یمازلا  دانسا  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197236-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یاهتیروف   mcmc زکرم گنیروتینام  هناماس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000231 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55VD185C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لرتنک  هدوب و  ینف  یتسویپ و  تادنتسم  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

مشق مشق نامیس   نامیس   CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام نامتخاس   نامتخاس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   یشکراوید   یشکراوید تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 136136

یکشزپ یکشزپ یاهتیروف   یاهتیروف   mcmcmcmc زکرم   زکرم گنیروتینام   گنیروتینام هناماس   هناماس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 137137
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ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملا  یلم  هتیمک   :: 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

6018149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Laser jet pro MFP M428dw لدم یپ  چا  یرزیل  هراک  دنچ  رتنیرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . چنیا زیاس 22   GDM-225LN لدم سالپ  یج  روتینام 

1101091872000037 زاین :  هرامش 
کیپملا یلم  هتیمک  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 2 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M 1132 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یپک  نکسا –  تنیرپ –  هراک )   3  ) دیفس گنر   Laser jet pro MFP M428dw لدم یپ  چا  یرزیل  هراک  دنچ  رتنیرپ  هاگتسد   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لامعا  یتسویپ  کرادم  قبط.تام  شیامن  هحفص  یمومع .) یربراک  یرادا و   ) چنیا زیاس 22   GDM-225LN لدم سالپ  یج  روتینام  هاگتسد   2

1995614336 یتسپ :  دک  کیپملا ،  یلم  هتیمک  نامتخاس  یلامش  لوئس  نابایخ  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

26203425-021  ، 27615330-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26203374-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپیپ چاچا   یرزیل   یرزیل هراک   هراک دنچ   دنچ رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 138138
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6018417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یتناراگ 24 

1101050262000019 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

04133282771 .دشاب یم  ضرف  شیپ  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156947364 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33287002-041  ، 33282993-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282778-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب کینورتکلا   کینورتکلا ماس   ماس هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم ناریا   ناریا هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک کینورتکلا   کینورتکلا ماس   ماس یتراجت   یتراجت مان   مان   S24RF625S24RF625 لدم   لدم   inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع
ههام ههام یتناراگ  2424   یتناراگ

139139
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6018493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  هاگتسدذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000347 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 215 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

لور 1000 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصا بسچرب  یارادالاکو  imed یاراد هدننک  نیمات  لور  1000 دادعت f4.FHR گنیروتینام لاتف  هاگتسد  ذغاک  رظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 4 تخادرپدوشیم هداد  تدوع  دشابنداتدروم  هچنانچدشاب  irc دکوالاک

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: 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

ربتعم6017063 یتناراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  , ملق دادعت 10  هب  یا  هنایار  تاموزلم  دیرخ  هحفص 114)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

پات6017098 بل  هحفص 114)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6017474 یپوکسلت  یزاگ  هحفص 114)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

یراوس6017547 وردوخ  یروتینام  خرچ  سنالاب  هحفص 114)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

ددع6017654 ردروکر 19  ددع  لارتناس 1 یتسویپ  تاصخشم  قبط  یطایح  مئالع  هحفص 94)روتینام  ردروکر  ( ردروکر

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

گنیروتینام6017882 متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  هحفص 22)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسیا6017991 گنیروتینام  نامتخاس  صقاون  عفر  یشکراوید و  تایلمع  یارجا  حلاصم و  هیهت 
مشق نامیس   CGS

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6018005 یاهتیروف   mcmc زکرم گنیروتینام  هناماس  هحفص 114)داجیا  روتینام  ( روتینام

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسدذغاک   هاگتسدذغاک ناونع : : ناونع 140140
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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

هکبش6018074 کر  دروبیک  روتینام  هحفص 39)تس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یپ6018149 چا  یرزیل  هراک  دنچ  هحفص 114)رتنیرپ  روتینام  ( روتینام

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

هدنزاس6018417 روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام
ههام یتناراگ 24  اب  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا 

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6018493 لاتف  هحفص 114)هاگتسدذغاک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6017044 تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  یاه  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6017447 نیبرود  یارجا  بصن و  ، هحفص 68)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6017588 هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 11)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6017870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنیا ات 52 نویزیولت 26 یراوید  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000441 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
جنیا ات 52 نویزیولت 26 یراوید  هیاپ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  36 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  رابنا  رد  هیلخت  لیوحت و  راب *  لیوحت  زا  دعب  هام  ود  هیوست   * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153620-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنیا جنیا 5252 اتات   2626 نویزیولت   نویزیولت یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 141141
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هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6018609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

203 یپ چارنوت  * ددع  6 یبآ * ددع 6 زمرق * ددع 6 درز * ددع یکشم 6 لدم 507  رنوت  * ددع گنرره 6 یگنر  لدم 508 یپ  چارنوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب لانیجروا  طقف  * ددع 5 یبآ * ددع 4 یکشم * ددع 4 دزر * ددع 4 زمرق

1201000007000442 زاین :  هرامش 
هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 

203 لدم یپ  چارنوت  * ددع  6 یبآ * ددع 6 زمرق * ددع 6 درز * ددع یکشم 6 گنر  لدم 507  یپ  چا  رنوت  * ددع گنرره 6 زاددع  یگنر 24 لدم 508 یپ  چارنوت  - 
دشاب لانیجروا  طقف  * ددع 5 یبآ * ددع 4 یکشم * ددع 4 دزر * ددع 4 زمرق

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

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

دشاب یم  ههامود  هیوست  * دشاب لانیجروا  طقف  * سانشراکداتدروم * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  * هدنشورف هدهع  هب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153716-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش6017006 هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  شیوداپ (  یکسرپسک و  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ 
 ( تسا

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوش6017324 هعلاطم  یراذگ  تمیق  زا  لبق  تسویپ  طیارش  امتح  امتح و  هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کی6017608 سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب 
هلاس

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6017685 درکلمع  یبایزرا  هحفص 13)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جنیا6017870 ات 52 نویزیولت 26 یراوید  هحفص 121)هیاپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

اداکسا6017934 رازفا  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هژورپ  هحفص 13)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یگنر یگنر یپیپ   چاچا   رنوت   رنوت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردانب6018179  ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  هحفص 13)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6018492CORP - SD هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یگنر6018609 یپ  چا  رنوت  هحفص 121)تساوخرد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6017277VGA-Extender لباک - هاگتسد کی  HDMI 4.M4K-KnetFUull هحفص 68)لباک هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف6017561 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هحفص 68)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6018714 تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  هیهت ، هژورپ  یراذگاو 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود 

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیامن6017007 هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 11)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

یکشزپ6018005 یاهتیروف   mcmc زکرم گنیروتینام  هناماس  هحفص 114)داجیا  روتینام  ( روتینام
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