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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشکی  2727   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   187,480هکس , 000187,480 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما384,670384,670رالد تاراما مهرد   ,105مهرد 070105, 070

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   186هکس , 080 , 000186 , 080 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   261رالد ,500261 سیئوس500, سیئوس کنارف   418کنارف ,800418 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس ,500 , 000122 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   286رالد ,700286 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   ,104لایر 170104, 170

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس ,500 , 00092 ,500 , وروی000 411وروی ,380411 ژورن380, ژورن نورک   39,60039,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,17,313یالط 00017,313, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ475,230475,230دنوپ نپاژ نینی   دصکی   286دصکی ,280286 ,280

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
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 135135))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

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

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

زا 127 ھحفص 3 

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


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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003620000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6059240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دادرارق  عوضوم  یارجا  یارب  یتبث  یاه  کالپ  تیبثت  هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  هشقن و  هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا  راجیب ) ناتسرهش  ) ناتسدرک ناتسا  هدودحم  رد  هعطق   7300 یبیرقت رادقم 

ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یرادا تیاس  نازابناج  راولب   ، 6616834411 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095158000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059256 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  یرادرهش  یاهتیاس  بو  زا  ینابیتشپ  یسانشراک  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یسانشراک  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,558,372,087 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   627,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1402/01/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت 18- موس  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ناگدازآ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها   ، 6193983114 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
32234111

:: 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

یتبث یتبث یاه   یاه کالپ   کالپ تیبثت   تیبثت هلحرم   هلحرم اتات   یغاب )  )  یغاب وو   یعارز   یعارز  ) ) یزرواشک یزرواشک قطانم   قطانم یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   قیبطت   قیبطت وو   هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11

یرادرهش یرادرهش یاهتیاس   یاهتیاس بوبو   زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 127 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h77n3n8nhtcq3?user=37505&ntc=6059240
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059240?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ggmvz4ele3sue?user=37505&ntc=6059256
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059256?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001093567000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059268 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هکبش  ینابیتشپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  هکبش  ینابیتشپ  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,826,955,124 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبونج مود  هقبط  کال 20 - مجنپ - نابایخ  یلوبمالسا - دلاخ  نابایخ  نارهت -   ، 1513644113 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

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

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091504000160 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 500  هب   RTU یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  دادعت 600  هب   APN مدوم

قوف و مالقا  نیمات  ییاناوت  و  (، سیدرپ هناماس  رد  تیور  لباق   ) هدش یسرباسح  یلام  یاهتروص  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلک 
ات رثکادح  دیامن  یم  توعد  لایر ) درایلیم  هدراهچ  )14/000/000/000  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت 

کرادم و ریوصت  و  الاک ) ناگدننک  نیمات  یفیک   ) یبایزرا همانشسرپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  ،و  ار دوخ  یبتک  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور   10
شیاشگو تاکاپ  لیوحت  خیرات  ، یعیزوت هصقانم  دانسارد  انمض.دنیامن " لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم 

.دنیامن  تفایرد  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  مان و  تبث  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  دیاب  نارگ  هصقانم  .تسا  هدیدرگ  دیق  تاداهنشیپ 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زوریف یوک  هلال و  هاراهچ  لصافدح  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

نانا یپیپ   یایا   مدوم   مدوم وو   ویوی   یتیت   رآرآ   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/777 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15/15هرامش  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم تعاس 15/15عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057641 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اه و هشقن  دروآرب ، قبط  لیکو  رازاب  تهج  کشخ ) متسیس   ) قیرح ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوخارف هرامش  اب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم 

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  صاخشا  هب   2001096688000273
هام  تدم 12  هب  لایر  دروارب 22.033.714.260  غلبم 

لیکو  رازاب  زاریش  ماجنا  لحم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/102/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیناکم  تاسیسأت  ای  هینبا  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد 

زاریش  یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هاراهچ  لحم   :: سردآ سردآ

07137399972 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.ir -vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( کشخ کشخ متسیس   متسیس  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120258 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6058144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ  هکبش  رجف 2  یرادا  روما  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک یاهمتسیس  قیقد  تالا  رازبا  مزاول و  رتویپماک ،  الاک  هورگ 

:: 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

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001402000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059188 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم ) دیدجت   ) 3390801069 هداد -  زکرم  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( هصقانم دیدجت   ) 3390801069 هداد -  زکرم  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,880,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  مشش -  تیبرت  یوربور  دابآ -  نسح  یرادا  کرهش  جرک -  زربلا -  ناتسا   ، 3149779451 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6057980 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش   22 رجف   رجف یرادا   یرادا روما   روما هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 66

هداد هداد زکرم   زکرم یتخاسریز   یتخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

روهمج  :: عبنم ییاشگزابعبنم زور  تعاس 8:30   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057746 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا ) هلحرم  کی  نارهت (  ناتسا  برغ  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  - 

یا هسیک  درس  تلافسآ  لیوحت  دیرخ و  هیهت و  - 
یریوصت تراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  - 

تختیاپ یهافر  عمتجم  یسرتسد  هار  ثادحا  تایلمع  - 
نارهت ناتسا  حطس  ناتسرهش  تارادا  ینوماریپ  یاهراوید  لیمکت  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

هار هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یایا - - هسیک   هسیک درس   درس تلافسآ   تلافسآ لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت اههار - - اههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یاه   یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا

88
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090723000151 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057801 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  یمازلا  عوضوم  اب  طبترم  هموزر  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
91,669,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,583,450,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/01/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

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

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

2001093897000155 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057980 :: هرازه هرازه :: 1401/10/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رهش  رد  تعرس  تافلخت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.دنشاب روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  طبترم  شیارگ  اب  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح  یاراد  تسیابیم  امازلا  نایضاقتم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دنشاب هتشاد  ار  تعرس  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  یارب  سیلپ  دک  ذخا  هقباس  لقادح 2  یاراد  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ 

.دنشاب ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  زوجم  یارا  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ 
.دنشاب روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  وضع  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یماظتنا   یماظتنا یاهولبات   یاهولبات وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

تعرس تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   یرون   یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم موس   موس زاف   زاف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 127 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001162000217 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6058412 :: هرازه هرازه :: 1401/10/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاههار  حطس  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ 

نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نالیگ ناتسا  یاههار  حطس  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   831,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/01/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ   ، 4163863547 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود یاه   یاه هناماس   هناماس بصن   بصن یارب   یارب کرحتم   کرحتم دبس   دبس اباب   لکد   لکد بصنو  99 بصنو تخاس   تخاس 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 127 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001402000091 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059189 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 3380801085 اضاقت :  هرامش  تسرح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

3380801085 اضاقت :  هرامش  تسرح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,451,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  مشش -  تیبرت  یوربور  دابآ -  نسح  یرادا  کرهش  جرک -  زربلا -  ناتسا   ، 3149779451 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلافسآ6057746 لیوحت  دیرخ و  هیهت و  اههار - یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یاه  هژورپ  یراذگاو 
یریوصت تراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یا - هسیک  درس 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تافلخت6057980 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رد6058412 یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس 
ناتسا یاههار  حطس 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم یهاوگ  رودص  زکرم  یکینورتکلا  رهم  یاهرورس  یمومع و  دیلک  تخاسریز  ینابیتشپ  هعسوت و  حرط  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000130 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

230 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 63921200  هرامش  اب  افطل  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد عیانص  هعسوت  قودنص   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  درکلمع  یبایزرا  درکلمع و  یانبم  رب  یزیر  هجدوب  هدش و  مامت  یاهب  هنیزه  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101001026000009 زاین :  هرامش 
ییایرد عیانص  هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یلخاد 133  یدومحم  سدنهم  یاقآ  اب  عالطا  تهج 

1576855415 یتسپ :  دک  هرامش 150 ،  ینیسح - یادتبا خ  یتخت - م  یتشهب - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88766600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88177072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم یهاوگ   یهاوگ رودص   رودص زکرم   زکرم یکینورتکلا   یکینورتکلا رهم   رهم یاهرورس   یاهرورس وو   یمومع   یمومع دیلک   دیلک تخاسریز   تخاسریز ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت حرط   حرط هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1313

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا وو   درکلمع   درکلمع یانبم   یانبم ربرب   یزیر   یزیر هجدوب   هجدوب وو   هدش   هدش مامت   مامت یاهب   یاهب هنیزه   هنیزه رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1414

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ RFP قبط هکبش  تاصقانم  دانسا  هیهت  یحارط و  تهج  رواشم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000264 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871140 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاجردنم  قفو  ناهیک  رورس  تنیالک - تاطابترا  یزاس  نما  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000398 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف یراددوخ  هباشم  تازیهجت  داهنشیپ  زا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاصقانم   تاصقانم دانسا   دانسا هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1515

ناهیک ناهیک رورس   رورس تنیالک - - تنیالک تاطابترا   تاطابترا یزاس   یزاس نما   نما هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  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 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت   advance هخسن ینامزاس  سنسیال  دادعت 120  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060037000124 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یا هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Kaspersky Endpoint Security forBusiness-Advanced هلاسکیاضقنا سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر  هدنزاس  عجرم 
هتسب 120 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

admin kid یتیریدم لنپ  نتشاد   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس هس  اضقنا  تدم   3

دنشاب یریگیپ  لباق  رپسک  تکرش  زا  دیاب  اه  سنسیال  - 4
دنشاب رپسک  رنتاپ  رولیس  هدنیامن  لقادح  سنسیال  هدنهد  هئارا  تکرش   5

دشاب یدیدمت  یتلود و  عون  زا  هدش  هئارا  سنسیال   7
یگنهامه 09900175305 تهج  سامت  هرامش 

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57229012-051  ، 57223513-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57227689-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت   advanceadvance هخسن   هخسن ینامزاس   ینامزاس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1717
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ هب  ار  دوخ  زاین  دروم  یسدنهم  ینف  یاهرازفا  مرن  سناسیل  یناسر  زورب  نیمات و  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو 

1101092288004644 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25300-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادم  دانسا و  ساسا  رب   SRX-345) Juniper  ) لاوریاف هلاس  هس  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000335 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SSG-550M-SH لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

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

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسدنهم یسدنهم ینف   ینف یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن سناسیل   سناسیل یناسر   یناسر زورب   زورب وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818

لاوریاف لاوریاف هلاس   هلاس هسهس   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6058461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« تمیق - تیفیک » یبایزرا شور  قیرط  زا  ادهش  هزوم  یزاجم  روت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000086 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش یادهش  هاگدورف   IT ینابیتشپ داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000025 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یکناب  همان  تنامض  هئاراو  دادرارق  داقعنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

«« تمیق تمیق -- تیفیک تیفیک »» یبایزرا یبایزرا شور   شور قیرط   قیرط زازا   ادهش   ادهش هزوم   هزوم یزاجم   یزاجم روت   روت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2020

دورهاش دورهاش یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف   ITIT ینابیتشپ   ینابیتشپ داد   داد رارق   رارق ناونع : : ناونع 2 12 1
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک مویمیرپ 1100  ردنفید  دیب  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000272 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   DVD عون  kaspersky Endpoint Detection and Response یتینما ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایار نیودت  سراپ  طابترا  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  نایار  نیودت  سراپ  طابترا  شرتسگ 
هتسب 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  یراذگراب.تسا  هدش  تبث  هباشم  دک  نالعا  رد  هک  دشاب  یم  ربراک  تهج 1100  مویمیرپ  هخسن  ردنفید  دیب  یتساوخرد  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  فذح  هدش  هداد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یگدنیامن  تکرش و  تادنتسم  یمسر و 

یگنهامه  نفلت 
22663307

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   1 1001 100 مویمیرپ   مویمیرپ ردنفید   ردنفید دیب   دیب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2222
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ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: 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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس سیباتید  اهرازفا و  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001066000023 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BPMS رتسب رب  رابنا  الاک و  تاکرادت  تیفیک ،  تیریدم  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000995 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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 سیباتید   سیباتید وو   اهرازفا   اهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

BPMSBPMS رتسب   رتسب ربرب   رابنا   رابنا وو   الاک   الاک تاکرادت   تاکرادت تیفیک ،  ،  تیفیک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2424
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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 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNK لاناک سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002913 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یضترم هدننک  هضرع  عجرم   NUUO یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لاناک  ات 128  اقترا  لباق  ریواصت  لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یرصان
هتسب 30 دادعت : 

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

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   S IP TRUNKSIP TRUNK  لاناک لاناک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2525
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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 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  رامآ و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004688000135 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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

هناماس رد  ددجم  لیمکت و  ار  تسویپ  کرادم  هیلکو  ینمیاو  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  لصا  نکسادنشاب  یم  فظوم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دنیامن لصاح  سامت  نفلت 09155791882  هرامش  اب  یداهنشیپ  دصرد  یرازگراب  زا  لبق  ددرگ  یم  هیصوت   ) دنیامن یرازگراب 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیمرت یاه  _ هلصو تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000131 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 63921049  هرامش  اب  افطل  ماهبا  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف وو   رامآ   رامآ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2626

یمیمرت یمیمرت یاه   یاه __ هلصو هلصو تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2727

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 18 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  سنسیال  هارمه  هب   FortiGate - 200F لاورباف هاگتسد  ود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000512 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  سنسیال  هارمه  هب   FortiGate - 200F لاورباف هاگتسد  ود  هیهت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

 . دشاب یم  تکرش  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لقن و  لمح و  هنیزه  دشاب .  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب     FortiGate -  2 00FFortiGate -  2 00F لاورباف   لاورباف هاگتسد   هاگتسد ودود   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 127 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rg793uvwehews?user=37505&ntc=6059065
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059065?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 18 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  ینیمخ  ماما  نامتخاس  لرتنک  سسکا  راتسا  ویاب  رازفا  مرن  سنسیال  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000712 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تاصخشم  حرش  هب  ینیمخ  ماما  نامتخاس  لرتنک  سسکا  راتسا  ویاب  رازفا  مرن  سنسیال  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  تسویپ 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   SLMS ایرد زارت  شیاپ  هناماس  یزادنا  هار  دیلوت و  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000168 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ینیمخ ماما   ماما نامتخاس   نامتخاس لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا راتسا   راتسا ویاب   ویاب رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 2929

SLMSSLMS ایرد   ایرد زارت   زارت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیلوت   دیلوت تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد چوس 1  مویکو  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000377 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شخبناوت اسآ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   STREIFENEDER یتراجت مان   168p50 لدم یدپوترا  مویکو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22166077 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   11 چوس   چوس مویکو   مویکو تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   FOXBORO ANALOG CAMPUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000537 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راشف ریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  روتکاف  شیپ  تاصخشم و  قبط  راد  فنک  گنلیش  چیئوسولف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000647 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شجنس  نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Corona60 لدم تاعیام  نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  الاک :  مان 

شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FOXBORO ANALOG CAMPUTERFOXBORO ANALOG CAMPUTER ناونع : : ناونع 3232

راد راد فنک   فنک گنلیش   گنلیش وو   چیئوسولف   چیئوسولف ناونع : : ناونع 3333
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یبرغ ناجیابرذآ  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001197000083 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هورگ هدننک  هضرع  عجرم  لرتنک  دارآ  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   IEMM لدم نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
لرتنک دارآ  یتعنص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789874 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رامع  شبن خ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452950-044  ، 33450580-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33455951-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساموتا نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3434
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مهن 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 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  بآ -  رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم 

1101097587000248 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   LDO لدم نیالنآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  بآ -  رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  تیکیفیترس  هئارا 

.دشاب یم  زاین  دروم  هلاس  یتناراو 5  هلاس و  ود  یتناراگ  هرود  هئارا 
.دریگ رارق  صاخ  یدنب  هتسب  رد  هاگتسد  هب  هبرض  زا  یریگولج  تهج 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ ًافطل   ًافطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا بآبآ -  -  ردرد   لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم

3535

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

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

زا 127 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kthn7nvewsugz?user=37505&ntc=6058886
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6058886?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف کرهش  گرزب و  یتعنص  کرهش  یطیحم  تسیز  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001281000127 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ریدغ ،  یرادا  عمتجم  نمهب  نابایخ 22  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1570-031  ، 32647300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32646182-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یطیحم یطیحم تسیز   تسیز یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6057595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصن  .لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091408000137 زاین :  هرامش 

جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  AMD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد  الاک :  مان 

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

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصن  .لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226298-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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 دربراک   دربراک یترارح   یترارح وو   یدود   یدود روسنس   روسنس یتلوم   یتلوم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3737
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ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسوپب  هب  یتسیل  یط  یتساوخ  رد  مالقا  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000037 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   SD-100 لدم یدود  روتکتد  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم تسوپب  هب  یتسیل  یط  یتساوخ  رد  مالقا  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220062-017 :: 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

راسناوخ س )  ) هیمطاف ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یناشن  شتآ  لیاسو  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092472000002 زاین :  هرامش 
راسناوخ هیمطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

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

اب یلیمکت  تاعالطا  تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  مالقا  بصن  یلبق  قیرح  نالعا  سیورس  ریمعت و  دشاب  درادنانسا  یناشنشتآ و  هیدات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دیئامرف  لصاح  سامت  یرگج  سدنهم  هرامش 031-57779000

8791614416 یتسپ :  دک  مرحم ،  خ 13 راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57779000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57772774-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدود یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3838

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ لیاسو   لیاسو وو   مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3939
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون 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

6057837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصن  .لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  ناتسرامیب  کشخ  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  - 

1101091408000138 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
درووآربرتم 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصن  .لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226298-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب کشخ   کشخ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005233 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیواج تراجت  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم   FCDT یتراجت مان   MAG-3 لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  راگدنام  سوط  هزاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SK/02 لدم  FISHER نایرج لرتنک  ریش  لیتسا  سلنتسا  ردنلیس  الاک :  مان 

راگدنام سوط  هزاس  دنمشوه 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یفیلخ نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HARTEX یتراجت مان   KTYB-02 لدم لاتیجید  راشف  جیگ  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  متسیس  تاعطق   :: 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 
0151208 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4141
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - رشالف ریژآ  میظنت  لباق  یناریا  درادناتسا  رشالف  ریژآ  بصن  هیهت و  ریذپ -  سردآ  نوز  یناریا 10  درادناتسا  لنپ  لرتنک  بصن  هیهت و  یراذگاو -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و یناریا -  درادناتسا  یدود  روتکند  بصن  هیهت و 

بآ عبنم  قیرح و  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101091199000020 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

لوفزد ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

ناکسا و هنیزه  باهذ و  بایا  قیرح  مالعا  متسس  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  لیبقزا  اه  هنیزه  مامت  هحفصود )  ) دشابیم تسویپ  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09166434003 تهج  دشاب  تکرش  همانساسا  راک و  تیحالحص  زوجم و  یاراد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  اذغ  هیهت 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1  ، یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GAS DETECTORGAS DETECTOR ناونع : : ناونع 4242

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092387000015 زاین :  هرامش 

دیلقا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

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

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381747919 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   - مرکا یبنراولب  یادتبا  - دیلقا - سراف دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44524111-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534772-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005636 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   Bell Sounder cw Cover لدم  db 109 تقرس مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

CO2CO2 یزاگ   یزاگ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

قیرح قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4545
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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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PANEL OF FIRE FIGHTING SYSTEM METRON تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Vacum contactor TOSHIBA
1101096334000341 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیناکم تعنص  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   METRON یتراجت مان   Mp430 لدم روتومورتکلا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  الاک  حرش  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  تسویپ  ار  یلام  ینف و  لیاف  هک  ییاه  تکرش  داهنشیپ  هب 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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

PANEL OF FIRE FIGHTING SYSTEM METRON Vacum contactor TOSHIBAPANEL OF FIRE FIGHTING SYSTEM METRON Vacum contactor TOSHIBA ناونع : : ناونع 4646
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هعبات  یاهنامتخاس  دادما و  هتیمک  یزکرم  رتفد  قیرح  ءافطا  مالعا و  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000217 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  یاهتکرش  قباوس  تاصخشم ،  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دیدزاب  (: 2

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 3
یرون سدنهم  هرامش 02123902090  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راد6058256 فنک  گنلیش  هحفص 24)چیئوسولف و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4747
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  یتساوخرد  یتارباخم  یاهتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  دنرب  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ 

1101091475000468 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  یلخاد  نیکرتشم  هب  لاصتا   SLMO24 تراک الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SB510 لدم هیذغت  عبنم  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO1841 لدم  LAN هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   MEM-CC-WAN-512M لدم  MB 512 تیفرظ هنایار  هکبش  رتور  هظفاح  تراک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  هدنزاس ) روشک  لدم و  دنرب ، مان   ) ینف تاصخشم  جرد  اب  مالعتسا  قباطم  روتکاف  شیپ  تسویپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب 

.ددرگ هعلاطم  تقدب  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  - 
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  اه  هنیزه  مامت  - 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004641-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رتور   رتور هظفاح   هظفاح تراک   تراک  -  - LANLAN  هکبش هکبش رتور   رتور هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم تراک   تراک نیکرتشم -  -  نیکرتشم هبهب   لاصتا   لاصتا   SLMO24SLMO24  تراک تراک یتارباخم (  (  یتارباخم یاهتراک   یاهتراک ناونع : : ناونع
 ( ( هنایار هنایار

4848
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  تیباگم  دناب 10  یانهپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000069 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000323 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   VWIC2-1MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس  رتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ افطل   افطل تیباگم   تیباگم   1010 دناب   دناب یانهپ   یانهپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4949

وکسیس وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 5050
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWITCH HANDEL/0140082 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000407 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   NEXUS 5000 لدم  expansion module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد یتایلمع و  قطانم  ییویدار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004648 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   13DB DIRECTIONAL COUPLER لدم یتارباخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 84 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  الاک  ینف  تاصخشم 

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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5151

ییایرد ییایرد وو   یتایلمع   یتایلمع قطانم   قطانم ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252
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ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(VoIP  ) هکبش نفلت  یشوگ  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000206000133 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(VoIP  ) هکبش نفلت  یشوگ  نیمات  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718783179 یتسپ :  دک  سردم 23 و 25 ،  نیب  سردم -  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32432163-056  ، 32422139-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32434087-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( VoIPVoIP  ) ) هکبش هکبش نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5353

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش   140 1140 1 مود   مود ههام   ههام   66 یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 5454
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رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009029000008 زاین :  هرامش 

رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS160GSJ25M لدم  GB 160 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   LEGRAND هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   LSZH لدم دنارگل   utp Cat6A هکبش لباک  الاک :  مان 
ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدننک 

رتم 5 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ینوس یتراجت  مان   ACYRK81 لدم ردولوتا  پیت  دربراک  تینوی  کر 1  لیر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6419934619 یتسپ :  دک  ییایرد ،  نونف  مولع و  هاگشناد  بلاط -  یبا  نبا  یلع  راولب  رهشمرخ -  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53533321-061  ، 53536556-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53536556-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5555
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نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(tape) نیالفآ نابیتشپ  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000035 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  تکرش  کرادم  یداهنشیپ و  تمیق  هارمه  هب  هدومن  اضما  رهم و  ار  طیارش  تسویپ  یاهلیاف  قیقد  هعلاطم  زا  دعب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  اتفا  کردم  انمض 

09136639591 سامت

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

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1155-PHD-05319 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6058477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  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

(( tapetape )) نیالفآ نیالفآ نابیتشپ   نابیتشپ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1802-14011163 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6058534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم یراوید و  کر  نیمات  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

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار تارباخم  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس ،  یاهتیلاعف  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000293 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم وو   یراوید   یراوید کرکر   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5858

ییویدار ییویدار تارباخم   تارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس یاهتیلاعف   یاهتیلاعف یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5959
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنبلصفم تایلمع  ماجنا  و  یلاناک ) یتمسقو  یکاخ  یتمسق  تروصب   ) هپت هوارم  هناخشآ - یرونربیف  یشک  لباک  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هطوبرم راطخا  راون  بصن  رک و  24

1101001022002015 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هناماسرد  واضماو  رهم  نآ  یاهتسویپ  مامضناب  یگدروخ  طخ  نودب  لماکو و  قیقد  تروصب  تسویپریداقم  قباطم  اهب  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  یدالوپ  یاقآ  هطوبرم 09151873171  سانشراک  هرامش  اب  تامدخ  حرش  صوصخرد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  ، دوش یراذگراب  تمیقداهنشیپ 

.دوش

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

32232220-058  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راون راون بصن   بصن وو   رکرک   یدنبلصفم  2424 یدنبلصفم تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   یلاناک ) ) یلاناک یتمسقو   یتمسقو یکاخ   یکاخ یتمسق   یتمسق تروصب   تروصب  ) ) یرونربیف یرونربیف یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
.هطوبرم .هطوبرم راطخا   راطخا
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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 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   HVDB تراک یجورخ  هب  طوبرم  صوصخم  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002914 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVDBHVDB  تراک تراک یجورخ   یجورخ هبهب   طوبرم   طوبرم صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 127 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tawd4cwzmhyq3?user=37505&ntc=6058814
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6058814?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تاناریمش نارصق  رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یراکمه  هقباس  نسح  یاراد  یرجم.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هکبش ، هب  طوبرم  یاهرازفا  تخس  هکبش و  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  تاحیضوت و  دنب  هب  طوبرم  روما 

1101004583000095 زاین :  هرامش 
تاناریمش نارصق    رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تیلاعف 9 دادعت : 

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

روما رد  یراکمه  هقباس  هئارا  مدع  .دشاب  نارهت  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  اب   parent و child طابترا لک ، هرادا  اب  نیماد  هکبش و  گیفناک  - 3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  مرتحم  هدننک  نیمات  فذح  بجوم  یتسیزهب  رد  هدش  ناونع 

1996713693 یتسپ :  دک  ایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  یوربور  یمسای  دیشر  نابایخ  رفظ  نابایخ  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770067-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد یراکمه   یراکمه هقباس   هقباس نسح   نسح یاراد   یاراد یرجم.تسویپ   یرجم.تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم هکبش ، ، هکبش هبهب   طوبرم   طوبرم یاهرازفا   یاهرازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف وو   تاحیضوت   تاحیضوت دنب   دنب هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما

6262
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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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6058876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  اب  قباطم  هکبش  تروپ  هارمه  هب  لایسکاوک  هب  یرون  ربیف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001115 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104-ST لدم  RS485 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 

ریوصت
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  ظاحل  زا  دیاب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دنشاب  ( تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  دیئات  دروم  دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   ( ( تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش تروپ   تروپ هارمه   هارمه هبهب   لایسکاوک   لایسکاوک هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6363
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mini PC intel NUC 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  )  NUC10i5FNH – Core i5-4GB- 120GB SSD

1101001440000138 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Ei340U لدم  Easy i3 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یمالغ  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531458100  اب  مالقا  صوصخ  رد  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6058941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا ) )   Mini PC intel NUC 10  NUC10 i5FNH Mini PC intel NUC 10  NUC10 i5FNH – Core i5-4GB-  12 0GB SSD Core i5-4GB-  12 0GB SSD ناونع : : ناونع 6464

هدننکادج هدننکادج روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم لبیسکلف   لبیسکلف هلول   هلول یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ یپیز   یپیز تسب   تسب قرب -  -  قرب زیرپ   زیرپ بآبآ -  -  دضدض   قرب   قرب لباک   لباک  -  - CAT 6CAT 6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
هکبش هکبش گنیکارت   گنیکارت لباک   لباک وو   میس   میس

6565

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

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

زا 127 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tz7zm7ffkvcsz?user=37505&ntc=6058883
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6058883?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


UPS نینچمه قرب و  روتنک  یارجا  یارب  لاکیرتکلا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000071 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 10105-01   m 1 لوط  CAT 6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 125 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هرقرق یدنب  هتسب  عون  هتشر 1  دادعت   kV 63 ژاتلو یرتم   PVC شکور سنج   1x500 mm^2 عطقم حطس  یسم   N2XS FL 2YBY بآ دض  قرب  لباک  الاک :  مان 
وکمیس هدننک  هضرع  عجرم 

رتم 50 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یناخ رفعج  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  دام  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   V 220 ژاتلو  A 16 نایرج تدش  رادترا  تباث  راکور  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یفالک هتسب  یدنب  هتسب  عون   2/5x3 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

رهش زربلا 
فالک 200 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بسچ هدننک  هضرع  عجرم   BLACK ELEPHANT یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب   cm 37 زیاس یدنب  هتسب  دربراک  یکیتسالپ  یپیز  تسب  الاک :  مان 

ناور ریرحت 
هتسب 200 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  قرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   LGRAND هدنزاس عجرم   LGRAND یتراجت مان  هکبش  گنیکارت  لباک  میس و  هدننکادج  الاک :  مان 

هناگی
ددع 70 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   RN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RN یتراجت مان   STYLE 77 لدم  in 2\1 1 زیاس یندچ  سنج  یشک  هلول  کیلاتکیو  تسب  الاک :  مان 

نیمث دیما  داش  یروانف 
ددع 70 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ساملا ناژور  کت  هدننک  هضرع  عجرم   MWM هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MWM یتراجت مان   MWM TBD232V12 روتارنژ روتوم  لبیسکلف  هلول  الاک :  مان 

ناتسزوخ
ددع 100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زومآ شناد  سدنهم  یاقآ  یلخاد 220  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000259 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   Rack 9U لدم  cm 60 قمع  U 9 عافترا  in 19 درادناتسا اب  یراوید  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  ( یراذگراب ) دولپآ - دشاب یناریا  درادناتسا و  یاراد  ، بوغرم عون  زا  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64503114 یمزال مناخ  تسا - هزور  ًادودح 25  باسح  هیوست  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دشاب هطوبرم  سانشراک  دات  دروم  دیاب  اهالاک  ، تسا

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  رورس  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000139 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL370G6 لدم رورس  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6666

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکناریا   دکناریا  ) ) تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم رورس   رورس کرکر   ناونع : : ناونع 6767
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ناوارس یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بابرا یاقآ  سامت 09156767559  هرامش.دنشاب  یتسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتسویپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093152000007 زاین :  هرامش 

ناوارس یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

مالقا دشابیم  رکذ  هب  مزال  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  عمتجم  رابنا  هب  لاقتنا  ات  اه  هنیزه  هیلک.دنشاب  یتسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتسویپ  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  رظن  دروم 

9951634145 یتسپ :  دک  ناوارس ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  - یرادنامرف بنج  - نارادساپ راولب  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630096-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630090-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قباطم  رثوک  ناتسرامیب  دیدج  سناژروا  شخب  هکبشو  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090754000095 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قباطم  رثوک  ناتسرامیب  دیدج  سناژروا  شخب  هکبشو  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6868

سناژروا سناژروا شخب   شخب هکبشو   هکبشو تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربمان 51754 تراپ  دنارگل  utp رتم هس   cat-6 دروک چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
51772 ربمان تراپ  دنارگل  utp رتم کی   cat-6 دروک چپ 

ربمان 76561 تراپ  دنارگل  utp تروپ کت  کیراب  هکبش  زیرپ 
1101099226000036 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زورما یروآ  نف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   3M هدنزاس عجرم   VOL-FPUK-1K لدم هکبش  تروپ  کت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ناروآون هنیهب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBN هدنزاس عجرم   m 1 یددع یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GR10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربمان 51754 تراپ  اب  دنارگل  utp یرتم هس   cat-6 دروک چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
51772 ربمان تراپ  اب  دنارگل  utp یرتم کی   cat-6 دروک چپ 

ربمان 76561 تراپ  اب  دنارگل  utp تروپ کت  کیراب  هکبش  زیرپ 
یمالعا یاهربمان  تراپ  قبط  دشابیم  هباشم  الاک  دک 

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

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

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیراب کیراب هکبش   هکبش زیرپ   زیرپ   5177251772 ربمان ربمان تراپ   تراپ دنارگل   دنارگل utputp رتم رتم کیکی     cat-6cat-6 دروک   دروک چپچپ   ربمان  5175451754   ربمان تراپ   تراپ دنارگل   دنارگل utputp رتم رتم هسهس     cat-6cat-6 دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع
7656176561 ربمان   ربمان تراپ   تراپ دنارگل   دنارگل utputp  تروپ تروپ کتکت  

7070
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ ( تساوخرد  قباطم  جوز  یتارباخم 80  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000140 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   PE شکور سنج   20x2x0/4 mm زیاس سم  یداه  سنج   AC-20.04 دک هداس  ییاوه  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش 
رتم 700 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 700 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم6057480 یکینورتکلا  رهم  یاهرورس  یمومع و  دیلک  تخاسریز  ینابیتشپ  هعسوت و  حرط  هئارا 
یزکرم یهاوگ  رودص 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6057726 تاصقانم  دانسا  هیهت  یحارط و  تهج  رواشم  هحفص 12)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6058408 هلاس  هس  سنسیال  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دورهاش6058472 یادهش  هاگدورف   IT ینابیتشپ داد  هحفص 12)رارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد6058769 تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  رامآ و  تامدخ  هحفص 12)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

جوز جوز   8080 یتارباخم   یتارباخم لباک   لباک ناونع : : ناونع 7171
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چپ6058908 هتسب -  رادم  نیبرود  کسید -  دراه  تینوی -  یلاخ 6  کر  تروپ -  هکبش 8  اتید  چیئوس 
 .. تروپ و یرون 6  ربیف  لنپ 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6059032EXSOM) EIPC-P452P-X33  ) موسکا یشدرگ  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنسیال6059065 هارمه  هب   FortiGate - 200F لاورباف هاگتسد  ود  هحفص 12)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  یسرتسد  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000141 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مج نیون  دربهار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   PHOCOS یتراجت مان   CIS20-1-2L لدم لاتیجید  دنمشوه  درب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسرتسد یسرتسد درب   درب لاتیجید -  -  لاتیجید دنمشوه   دنمشوه درب   درب ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  رتیل  یکیفارت 900  گنر  صوصخم  لالح  مرگ و  ولیک  یکیفارت 6000  دیفس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000173 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینواعت هدنزاس  عجرم  نروس  یتراجت  مان   kg 25 رادقم یزلف  بلح  یدنب  هتسب  عون   GMS-TW404 گنر دک  دیفس  یکیفارت  تسالپومرت  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

نروس نارکتبم  یتیگ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نروس  نارکتبم  یتیگ 
ددع 6,000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
عجرم نروس  نارکتبم  یتیگ  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ایوپ  یتراجت  مان   Lit 200 رادقم هکشب  یدنب  هتسب  عون   GMS-TIN400 دک یئزج  کت  کیفارت  رنیت  الاک :  مان 

نروس نارکتبم  یتیگ  ینواعت  هدننک  هضرع 
هکشب 900 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات هاگشیامزآ  طسوت  گنر  تیفیک  ، دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  درونجب  یرادرهش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  ددرگ و  هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09159841686 سامت  هرامش.ددرگ  هیهت  تسویپ  رد  هدش  هدرب  مان  یاه  تکرش  زا  گنر  ، ددرگیم

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط رتیل   رتیل   900900 یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر صوصخم   صوصخم لالح   لالح وو   مرگ   مرگ ولیک   ولیک   60006000 یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس یقرب و  نز  کمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000197 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالوس رالوس وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) solar یدیشروخ نز  کمشچ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000317 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NB لدم تباث  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

09155005290  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

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

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

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

solarsolar یدیشروخ یدیشروخ نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیسیرورت دض  دنب  هار  هاگتسدکی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000108 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوط دنمشوه  دنب  هار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   320x700x32 mm زیاس  BT لدم الاب  ینیما  اب  یکیلوردیه  یتسیرورت  دض  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

سوط دنمشوه  دنب  هار  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  یاهدنب  یمامت  تیاعر 

.دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

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

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

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیسیرورت یتیسیرورت دضدض   دنب   دنب هار   هار هاگتسدکی   هاگتسدکی یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050273000028 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تمیق داهنشیپ  هئارا  تهج  ، شابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  - 

دشابیم دات  دروم  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  یلک و  تروص  هب  تمیق  ، ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب   1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا تهج  ، شابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  یلک و  تروص  هب  تمیق  ، ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ 

6713838477 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  خلت -  کشا  دبهش  نابایخ  ریدغ - نادیم  تمس  هب  باون  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213737-083  ، 37272050-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37272050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  ربارب  یکیفارت  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005638000044 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  هردمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس لیفورپ  رایهم  لیفورپ  هلول و  یتعنص  یدیلوت و  ینابایخ  دربراک  یرتم  عافترا   ST37 دالوف یهجو  ییانشور 8  هیاپ  الاک :  مان 

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

قیفش هدننک  هضرع  عجرم   HEFEI SUPER یتراجت مان   POO5 لدم لمح  لباق  یا  هداج  هدنهد  رادشه  غارچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یتسویپ کرادم  ءاهب و  مالعتسا  قباطم  یکیفارت  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3163944447 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  هردمرگ  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36101201-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36105710-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غارچ هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005120000038 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917698639 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38203510-035  ، 37252010-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37252166-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب یکیفارت   یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

غارچ غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 127 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yly687k428va4?user=37505&ntc=6058486
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6058486?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m7k85kdeb6xz5?user=37505&ntc=6058570
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6058570?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنربش ماخ و  یتاعالطا  ولبات  هحفص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000284 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینامحر قیدص  راکتبا   200x600 cm لیطتسم یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

200200 x600  cmx600  cm  لیطتسم لیطتسم یتاعالطا   یتاعالطا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسوپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  یتسیرورت  دض  دنبهار  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000036 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/10/01  هبنشجنپ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فده هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  تهج  گنربش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000176 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم   22x3/5 cm داعبا گنربش  یبسچ  دنبوزاب  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فده هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  تهج  گنربش  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

یطیحم6058964 تسیز  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  بصن  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنربش گنربش یبسچ   یبسچ دنبوزاب   دنبوزاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

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

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

6057951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یط تمیق  زیر  مالعا و  یلک  تمیقًافطل  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  * تسارح رتنس  اتید  تیگ  سراپدادرارق  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپردروتکاف  شیپ 
1201001022000266 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هئارا  * هدش هئارا  یالاک  تلاصا  نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک   * هدنشورف طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 

.یمازلا زاین  تروص  رد  همیب  باسحافم 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.88113519 فیس یاقآرتشیب  تاعالطا.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  همیمض  مدع  ضقانتم و  تمیق  مالعا  اب  ییاهخساپ  هب  .دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح رتنس   رتنس اتید   اتید تیگ   تیگ سراپدادرارق   سراپدادرارق دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد   ، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004208000032 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33891-028  ، 33891101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891120-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفد یا - هغیت  یراحتنا  دض  دنب  ار ه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000024 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 
متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم ریاس  ینف و  تاصخشم  رد  هدش  نعت  تامازلا  تسیاب  یم  هدنربو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن ظاحل  ار 

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: 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

یموینیمولآ یموینیمولآ سنج   سنج هرجنپ   هرجنپ وو   ردرد   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8484

ینفد ینفد یایا - - هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هه   ارار   ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 127 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2vdvq5qjzwvsr?user=37505&ntc=6058221
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6058221?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/462l55nazeerf?user=37505&ntc=6058259
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6058259?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیزوپماک ششوپ  تاقحلم و  یمامت  روتوم و  هارمه  هب  نواعت -  هعسوت  کناب  ناشنهام  هبعش  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ضرع رتم  عافترا و 5.5  رتم  داعبا 5  - 
1101001142000022 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ششوپ تاقحلم و  یمامت  روتوم و  هارمه  هب  نواعت -  هعسوت  کناب  ناشنهام  هبعش  تهج  دیفس  یدالوف  هغیت  یقرب  هرکرک  بصن  نیمات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ضرع رتم  عافترا و 5.5  رتم  داعبا 5  روتوم -  هغیت و  تیزوپماک 

4515618131 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یزکرم  یرادرهش  بنج  یدازآ -  راولب  ناجنز -   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421732-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421747-024 :: 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

 - - تیزوپماک تیزوپماک ششوپ   ششوپ وو   تاقحلم   تاقحلم یمامت   یمامت وو   روتوم   روتوم هارمه   هارمه هبهب   نواعت -  -  نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب ناشنهام   ناشنهام هبعش   هبعش تهج   تهج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ضرع ضرع رتم   رتم   5.55.5 وو   عافترا   عافترا رتم   رتم   55 داعبا   داعبا

8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفد یا - هغیت  یراحتنا  دض  دنب  ار ه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000024 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 
متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم ریاس  ینف و  تاصخشم  رد  هدش  نعت  تامازلا  تسیاب  یم  هدنربو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن ظاحل  ار 

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: 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

ینفد ینفد یایا - - هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هه   ارار   ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000083 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( تراک کی  رد  لیذ  تاصخشم  اب  تراک  ود  لیذ (: تاصخشم  اب  ددرت  تهج  هروظنم  ود  تراک  - 

pvc 125KH2 تراک
Ro)1K  ) رفیام تراک 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

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

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

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

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

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

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ددرت ددرت تراک   تراک ناونع : : ناونع 8888
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ تیحالص  نیعت  همانیهاوگ  راک و  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  / تسویپ راک  حرش  قبط  سناژروا  یقرب  کیتاموتا  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماجنا زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  / یمازلا

1101095112000757 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ / یمازلا راکنامیپ  تیحالص  نیعت  همانیهاوگ  راک و  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  / تسویپ راک  حرش  قبط  سناژروا  یقرب  کیتاموتا  برد  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنا زا  سپ  هام  ود 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: 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

راکنامیپ راکنامیپ تیحالص   تیحالص نیعت   نیعت همانیهاوگ   همانیهاوگ وو   راک   راک ینمیا   ینمیا تیحالص   تیحالص یهاوگ   یهاوگ // تسویپ تسویپ راک   راک حرش   حرش قبط   قبط سناژروا   سناژروا یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع
ماجنا ماجنا زازا   سپسپ   هام   هام ودود   تخادرپ   تخادرپ // یمازلا یمازلا
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رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تسویپ  مالعتسا  مرفرد  تمیق  مالعا.تسویپ  طیارشو  تاصخشماب  قباطم  هدش  چناپ  یدالوف  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  ءاضما  رهم و 

1101004198000061 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550890-077  ، 33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیسیرورت6058095 دض  دنب  هار  هاگتسدکی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 54)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسیرورت6059083 دض  هحفص 54)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهم رهم اباب   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرفرد   مرفرد تمیق   تمیق مالعا.تسویپ   مالعا.تسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشماب   تاصخشماب قباطم   قباطم هدش   هدش چناپ   چناپ یدالوف   یدالوف یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا ءاضما   ءاضما وو  

9090
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  لیبدرا ) هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم (  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000137 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراصب ریما  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Sco2080r لدم  bullet هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا .  هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . یتسویپ لیاف  قبط  دیرخ  طیارش  تاصخشم و 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط لیبدرا ) ) لیبدرا هاگدورف   هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تاقلعتم (  (  تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003944000116 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   5.0MP.HD.DN لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  کی  افطل  افطل  / دشاب اراد  ار  سراف  رد  تمدخ  تیحالص  هدننک  نیمات  دشاب / یم  تسویپ  طیارش  لیاف  ود   / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد رارق  تاظحالم  رد 

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لماک   لماک لیوحت   لیوحت اتات   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هعومجم   هعومجم یرس   یرس   88 ناونع : : ناونع 9292
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هتسب و  رادم  نیبرود  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000112 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعا  یلک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  اه  هنیزه  مامت 
ینف هتیمک  دات  زا  دعب  دیرخ 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

77244999-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: 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

تازیهجت تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 9393

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

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

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

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

6058248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  همیمض  لیاف  ات  ود  دینک  تقد   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسویپ یاهلیاف  حرش  هب  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000205 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نانیرفآ ون  نایرآ  یناگرزاب  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   V5413-A3024SB لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  تیولوا  رد  ناهفصا  ناتسا  هدننک  نیمات 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

تباث تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  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 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   MICRO-+RN لدم PIC/AVR/8051 یاهرلرتنکورکیم یشزومآ  متسیس  ددع  دیرخ 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004260000070 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  هدننک  هضرع  عجرم  کین  نایار  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون  + RN-MICRO لدم  PIC/AVR/8051 یاهرلرتنکورکیم یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

کین نایار  کینورتکلا 
هتسب 7 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  تسا  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دینک  یرادوخ  هقرفتم  تاصخشم  یهد  تمیق  زا  دشاب  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف 

8916997663 یتسپ :  دک  وجشنا ،  راواب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242771-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36242774-035 :: 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

مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  مق  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تمیق  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030009000017 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم  مق  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  رثوک -  عمتجم  شبن  تسپ -  یادهش  یرتم  نابایخ 60  یلع -  دیس  هاش  هدازماما  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3719145679

32142144-025  ، 37179102-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37179115-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MICRO-+RNMICRO-+RN لدم لدم PIC/AVR/8051PIC/AVR/8051 یاهرلرتنکورکیم یاهرلرتنکورکیم یشزومآ   یشزومآ متسیس   متسیس ددع   ددع دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم مقمق   زکرم   زکرم رون   رون مایپ   مایپ هاگشناد   هاگشناد هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تمیق   تمیق مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن تمیق  مالعا  یتسویپ  لیاف  قباطم  .تسا  هباشم  اه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030009000016 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان   KSA-0800H4 لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناراف  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناراف  یتراجت  مان   F600180KVA لدم هنایار  تازیهجت  تینوی  یلاخ 6  کر  الاک :  مان 
ناراف کینورتکلا  عیانص  هدننک 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   NSW2010-24T2GC-POE-IN لدم یرون  ربیف  تروپ و  یاراد 24  هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم   poe هکبش تحت  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نف هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD یتراجت مان   TB 8 تیفرظ هنایار   WD80PURX کسید دراه  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  سراح  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   m 305 لوط  LSZH شکور سنج   HC23CAU6LZVT لدم  UTP-CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ 
نتراک 13 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-E2F5W-I30 لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-P1A8W-I50S لدم زیاروتوم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  سیتاد  سیدرپ  ارف  هدنزاس  عجرم  تن  یپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکیتسالپ  شکور  سنج   cm 50 لوط  CAT 6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

سیتاد سیدرپ  ارف  هدننک 
ددع 13 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  ربیف  نایسراپ  هدنزاس  عجرم  یس  فا  یپ  یتراجت  مان   Keystone CAT6 UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

طابترا ربیف  نایسراپ  هدننک 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  هنایار  هکبش  یلومعم  کر  دربراک   FP-06DW لدم یراوید  تروپ  یرون 6  ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن تمیق  مالعا  یتسویپ  لیاف  قباطم  .تسا  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ..  .. وو تروپ   تروپ   66 یرون   یرون ربیف   ربیف لنپ   لنپ چپچپ   هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود کسید -  -  کسید دراه   دراه تینوی -  -  تینوی   66 یلاخ   یلاخ کرکر   تروپ -  -  تروپ   88 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 : یتسپ دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  رثوک -  عمتجم  شبن  تسپ -  یادهش  یرتم  نابایخ 60  یلع -  دیس  هاش  هدازماما  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3719145679

32142144-025  ، 37179102-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37179115-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  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 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب رتم  هکبش و 30 لباک  رتم  30, لاتیجید ریوصت  لباک  رتم  اب 30 هارمه   Motorized FullHD Panasonic HE 40 S نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریسم ات   PVC هلول و 

1101003045000231 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کینوساناپ یتراجت  مان   VDR-D50 لدم یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زا سپ  یراک  زور  هیوست 15  .تسا  هباشم  دک  ناریا.دشابیم  یتساوخرد  مزاول  ءزج  مه  هکبش  کیرتون و   BNC روتکناک اهلباک .  لاقتنا  ینیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت 

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: 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 قرب   قرب رتم   رتم 3030 وو   هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم 3030 ,, لاتیجید لاتیجید ریوصت   ریوصت لباک   لباک رتم   رتم 3030 اباب   هارمه   هارمه   Motorized FullHD Panasonic  HE 40  SMotorized FullHD Panasonic  HE 40  S نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ریسم ریسم اتات     PVCPVC  هلول هلول

9898
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کچرق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000187 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقباطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: 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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(EXSOM  ) موسکا یشدرگ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EIPC-P452P-X33

1101090378000117 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   PANASONIC یتراجت مان   series 36x D/N ENV tinted IP-300 لدم هکبش  تحت  یشدرگ  مامت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANASONIC

ددع 6 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(EXSOM  ) موسکا یشدرگ  نیبرود 

EIPC-P452P-X33
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: 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

EXSOM) EIPC-P452P-X33EXSOM) EIPC-P452P-X33  ) ) موسکا موسکا یشدرگ   یشدرگ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  اب  قباطم  روتکزرپ  ویدیو  / نیبرود هیاپ  / مک بو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000417 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  و   .. تساوخرد حرش  اب  قباطم  " اقیقد - 

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

1401/10/05 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخ و  رد  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطمرهشلامک  سیدرف و  یاهنامتخاس  رد  یتینما  تازیهجتو  نیبرود  بصن  رظن  دروم  تمدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000133 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکنامیپ اب...و  تایلام  همیب و  لیبق  زا  ینوناق  تاروسک.دوشیم  دقعنم  دادرارق  هدنرب  اب.دنشاباراد  ار  هطوبرم  زوجم  امتح  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ریذپناکما  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  هیداتو  مامتا  زا  دعب  تخادرپ.تسا 

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژرپ روتکژرپ ویدیو   ویدیو // نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ // مکمک بوبو   ناونع : : ناونع 10 110 1

اهنامتخاس اهنامتخاس ردرد   یتینما   یتینما تازیهجتو   تازیهجتو نیبرود   نیبرود بصن   بصن رظن   رظن دروم   دروم تمدخ   تمدخ ناونع : : ناونع 102102
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " 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

یطیحم6058964 تسیز  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  بصن  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

قیرح6057595 مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6057690 کرادم  قبط  یناشن  شتآ  لیاسو  هحفص 28)مالقا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6058478 ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تمیق  هحفص 28)داهنشیپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ6059107 سسکا  هکبش  اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ینیمخ6059154 ماما  نامتخاس  لرتنک  سسکا  راتسا  ویاب  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 12)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6057980 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ6059026 کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 70)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هدنهدرادشه  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091200000052 زاین :  هرامش 

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یریما نیسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  وکانه  یتراجت  مان   DGSM/FORG لدم گنیجیپ  رادشه  متسیس  الاک :  مان 

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

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنهامه یبارحم  سدنهمابرتشیب  عالطا  تهجدشاب  یم  هدنشورف  هدهعبدصقمات  لقنو  لمح  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163402594 ونشر یاقآ  اب  تخادرپ  یوحن  تهجو  09163410198 دوش

6481616976 یتسپ :  دک  ادهش ،  نابایخ  یاهتنا  رهش  ابیز  ادهش  یوک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42651832-061  ، 42650003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42651830-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

هدنهدرادشه6059183 متسیس  یزادنا  هارو  بصن  هحفص 82)هیهت  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6058655 یاهمتسیستراک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6057980 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هدنهدرادشه هدنهدرادشه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 127 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2vrng7wpy8knq?user=37505&ntc=6059183
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6059183?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6057980 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSA یسفنت هاگتسد  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001384 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MSA یتراجت مان   Air cart 2×50 لدم رایس  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSAMSA  یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 104104
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ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP-7613619165-L08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم لاسراعبنم هصقانم و  رد  تکرش  یگدامآ  مالعا  دیسررس  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
همانزور رد  هصقانم  جرد  زا  سپ  زور  یراک 10  قباوس  کرادم و 

6058332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  راولش  نشپاک و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.230.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تاکرادت  نیمات و  تیریدم  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 5  یتسپ  سردآ   :: سردآ سردآ

03133963332 :: نفلت :: www.eVAT.irنفلت تیاسبو تیاسبو

03133964409 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP-7613619164-L08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم همانزورعبنم رد  هصقانم  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح هالک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 313.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 88335113115 الاک  تامدخ  تاکرادت و  هرادا  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 5   :: سردآ سردآ

03133963332 - 4 :: نفلت :: EVAT.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

03133964409 :: سکف :: kala@eorc.irسکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا راولش   راولش وو   نشپاک   نشپاک ناونع : : ناونع 105105

قیرح قیرح هالک   هالک ناونع : : ناونع 106106
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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا ) .رادیرخ هب  یلیوحت.تسویپ  تسیل  ینف و  تاصخشم  قباطم  قیرح  هاگشیامزآ  هلوس  هب  طوبرم  یتاسیسات  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  الاک 

1101003045000230 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

مج جیناس  لیتسا  هلول  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط   in 2 رطق  S 40 هدر نزن  گنز  یدالوف  هلول  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست.دشاب 15  تسویپ  تسیل  دنرب  ینف و  تاصخشم  قباطم  هدش  هتساوخ  تازیهجت  هیلک ی   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح هاگشیامزآ   هاگشیامزآ هلوس   هلوس هبهب   طوبرم   طوبرم یتاسیسات   یتاسیسات تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 107107
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکف 26205036 تسیمازلا /  تسویپ  روتکاف  شیپ  لاسرا  هدش /  تسویپ  تاصخشم  قبط  قیرح / ...  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000648 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

دات تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج  هباج  لاسرا و  هنیزه  دشاب /  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا / 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

قیرح6057595 مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6057641( کشخ متسیس   ) قیرح ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  هحفص 7)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6057690 کرادم  قبط  یناشن  شتآ  لیاسو  هحفص 28)مالقا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6057837 کشخ  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 28)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6058026 شتآ  متسیس  هحفص 28)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6058168MSA یسفنت هاگتسد  یکدی  هحفص 7)تاعطق  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6058332 افطا  راولش  هحفص 7)نشپاک و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6058333 هحفص 7)هالک  قیرح  ( قیرح

قیرح قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6058478 ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تمیق  هحفص 28)داهنشیپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6058618CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 28)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6058671 نالعا  هحفص 28)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6058786 هاگشیامزآ  هلوس  هب  طوبرم  یتاسیسات  هحفص 7)تازیهجت  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6059124 تقرس و  دض  برد  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6059165 ءافطا  مالعا و  یرادهگن  سیورس و  هحفص 28)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تظافح6059189 نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
کینورتکلا

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6057595 مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدود6057638 هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6057690 کرادم  قبط  یناشن  شتآ  لیاسو  هحفص 28)مالقا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6057900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یس  لا  نویزولت  رسنادنک -  یزیمور  نوفورکیم  یرتم -  نیبرود 3  هب  نوفورکیم  لاصتا  لباک  همانرب  - طبض  تهج  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اونسا دنمشوه  ید  یا  لا  چنیا   55

1201093696000103 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه ید  یا  لا  چنیا  ید 55  یس  لا  نویزولت  رسنادنک -  یزیمور  نوفورکیم  یرتم -  نیبرود 3  هب  نوفورکیم  لاصتا  لباک  همانرب  - طبض  تهج  نیبرود  - 
اونسا

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعطق  5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادقم هدوزفا  شزرا  اب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  هدننک  تساوخرد  صخش  ینف It و  سانشراک  دات  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یگمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  دشاب  ناسکی  روتکاف  هناماس و  رد  غلبم  و 

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61639373-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یسیس   لالا   نویزولت   نویزولت رسنادنک -  -  رسنادنک یزیمور   یزیمور نوفورکیم   نوفورکیم یرتم -  -  یرتم نیبرود  33   نیبرود هبهب   نوفورکیم   نوفورکیم لاصتا   لاصتا لباک   لباک همانرب   - - همانرب طبض   طبض تهج   تهج نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دنمشوه دنمشوه یدید   یایا   لالا   چنیا   چنیا   5555

109109
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002799 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دراگراساپ  تمالس  نازاس  نیون  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 150  یوقلح  لدم  یپوکساراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 

دراگراساپ تمالس  نازاس  نیون 
نتراک 33 دادعت : 

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

ددع  5000 دادعت..تسا هباشمدک  ناریا  .. IMED رد تبثو  لاعف  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک یرادناتسا   :: 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 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

6058946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هخسن  هشقن و  یرادهگن  هسفق  ، هاگتسد یکنیع 1 پوکسرتسا  ، هاگتسد کی   garamin هسناکرف هس   gps تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دلج ود  عبات  یاهاتسور  ییایفارغج  سلطا  ، ددع کی  یناوخ  هشقنزیم  ، ددع 1 یپاچ

1101004118000146 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دلج ود  حلسم " یاهورین  ییایفارغج  نامزاس  تاراشتنا   " ناتسدرک ناتسا  هعبات  یاهاتسور  ییایفارغج  سلطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 1101 10

یاه یاه هخسن   هخسن وو   هشقن   هشقن یرادهگن   یرادهگن هسفق   هسفق ،، هاگتسد هاگتسد 11 یکنیع   یکنیع پوکسرتسا   پوکسرتسا ،، هاگتسد هاگتسد کیکی     garamingaramin هسناکرف   هسناکرف هسهس     gpsgps ناونع : : ناونع
دلج دلج ودود   عبات   عبات یاهاتسور   یاهاتسور ییایفارغج   ییایفارغج سلطا   سلطا ،، ددع ددع کیکی   یناوخ   یناوخ هشقنزیم   هشقنزیم ،، ددع ددع 11 یپاچ یپاچ

11 11 1 1
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ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دیهاوخ  فذح  ناگدننک  نیمات  تسیل  زا  هدش  مالعا  یالاک  لرتنک  تهج  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش کچ  امتح  تاحیضوت  رداک 

1101005275000099 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 50D لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه دشاب ،  یم  ربتعم ) هام  یتناراگ 36  + یتکرش پملپ  یاراد  لصا +  اه  نیبرود  زنل 18-135 (   + canon EOS D90 زاین دروم  یالاک  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییادف 09139616982 نیما  دمحم  یاقآ  اب 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یریگراب و  هنیزه 

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EOS 50DEOS 50D  لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  یترارح )  نیبرود   ) نژیو ومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هناماس  رد 

1101004199000066 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONEL یتراجت مان   KT-150 لدم یترارح  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09177328399  اب  یضویف  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: 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

لیاف6057551 قبط  لیبدرا ) هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم (  هتسبرادم و  نیبرود 
یتسویپ

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش6057715 هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   8
تسویپ

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6057717 هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 70)جیکپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلافسآ6057746 لیوحت  دیرخ و  هیهت و  اههار - یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یاه  هژورپ  یراذگاو 
یریوصت تراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یا - هسیک  درس 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزیمور6057900 نوفورکیم  یرتم -  نیبرود 3  هب  نوفورکیم  لاصتا  لباک  همانرب  - طبض  تهج  نیبرود 
دنمشوه ید  یا  لا  چنیا  ید 55  یس  لا  نویزولت  رسنادنک - 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

تافلخت6057980 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

 ( ( یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  ) ) نژیو نژیو ومرت   ومرت ناونع : : ناونع 113113
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6058204 هحفص 12)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

تباث6058248 ماد  هتسب  رادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد6058412 یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس 
ناتسا یاههار  حطس 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اب6058847 قباطم  مق  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تمیق  مالعا 
تسویپ لیاف 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چپ6058908 هتسب -  رادم  نیبرود  کسید -  دراه  تینوی -  یلاخ 6  کر  تروپ -  هکبش 8  اتید  چیئوس 
 .. تروپ و یرون 6  ربیف  لنپ 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادهگن6058946 هسفق  ، هاگتسد یکنیع 1 پوکسرتسا  ، هاگتسد کی   garamin هسناکرف هس   gps
یاهاتسور ییایفارغج  سلطا  ، ددع کی  یناوخ  هشقنزیم  ، ددع 1 یپاچ یاه  هخسن  هشقن و 

دلج ود  عبات 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

ریوصت6059004 لباک  رتم  اب 30 هارمه   Motorized FullHD Panasonic HE 40 S نیبرود
ریسم ات   PVC هلول قرب و  رتم  هکبش و 30 لباک  رتم  30, لاتیجید

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6059026 کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 70)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6059032EXSOM) EIPC-P452P-X33  ) موسکا یشدرگ  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژرپ6059078 ویدیو  / نیبرود هیاپ  / مک هحفص 70)بو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهنامتخاس6059122 رد  یتینما  تازیهجتو  نیبرود  بصن  رظن  دروم  هحفص 70)تمدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6059160EOS 50D لاتیجید یساکع  هحفص 12)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تظافح6059189 نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
کینورتکلا

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6059252 ( یترارح نیبرود   ) نژیو هحفص 12)ومرت  نیبرود  ( نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ نابیتشپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000336 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ رازفا  بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   QUANTUM یتراجت مان   TAPE LIBRARY SCALAR I3 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  اضاقت  حرش  دیرخ و  طیارش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  همیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  هب   - 2

 . تسا هباشم  دک  ناریا  - 3

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ نابیتشپ   نابیتشپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1141 14
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات یاه  تروپاس  یحارطزاب  یشک و  هلول  هکبش  رد  دوجوم  تاشاعترا  اه و  شنت  یبایزرا  زیلانآ و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هجارس یهاگشیالاپ  یزاس و  هریخذ 

1101092299000447 زاین :  هرامش 
زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسیسات تاسیسات یاه   یاه تروپاس   تروپاس یحارطزاب   یحارطزاب وو   یشک   یشک هلول   هلول هکبش   هکبش ردرد   دوجوم   دوجوم تاشاعترا   تاشاعترا وو   اهاه   شنت   شنت یبایزرا   یبایزرا وو   زیلانآ   زیلانآ هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یهاگشیالاپ یهاگشیالاپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ

1 151 15
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ناوارس یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بابرا یاقآ  سامت 09156767559  هرامش  دشاب  یتسویپ  تسیل  اب  قبطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093152000008 زاین :  هرامش 

ناوارس یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک   QUANTUM یتراجت مان   MR-L4MQN-01 لدم  GB 800 تیفرظ تاعالطا  یزاس  هریخذ  یسیطانغم  راون  پیت  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 

یصاخارب دازآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  عمتجم  رابنا  هب  لیوحت  ات  اه  هنیزه  هیلک  بابرا -  یاقآ  سامت 09156767559  هرامش  دشاب  یتسویپ  تسیل  اب  قبطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  رظن  دروم  مالقا  تسا  رکذ  هب  مزال  .دشاب 

9951634145 یتسپ :  دک  ناوارس ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  - یرادنامرف بنج  - نارادساپ راولب  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630096-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630090-054 :: 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

یریگ6057867 نابیتشپ  هحفص 92)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6058448(tape) نیالفآ نابیتشپ  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یشک و6058791 هلول  هکبش  رد  دوجوم  تاشاعترا  اه و  شنت  یبایزرا  زیلانآ و  هرواشم  تامدخ  دیرخ 
یهاگشیالاپ یزاس و  هریخذ  تاسیسات  یاه  تروپاس  یحارطزاب 

هحفص 92) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعالطا6059127 یزاس  هریخذ  یسیطانغم  راون  پیت  هنایار  هحفص 92)جیرتراک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یسیطانغم   یسیطانغم راون   راون پیت   پیت هنایار   هنایار جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیسیرورت6058095 دض  دنب  هار  هاگتسدکی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 54)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینفد6058259 یا - هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسار ه  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

ینفد6058586 یا - هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسار ه  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

یتسیرورت6059083 دض  هحفص 54)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسیرورت6059083 دض  هحفص 54)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ تلم 65 یرطابددع 12 تشه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005566000039 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  لک  هرادا  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 8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ لحمرد  بصنو  تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  لاسرا  نمضرد  هقبط  تنیباکددع 3 کیو  تعاسرپمآ  تلو 65  یرطابددع 12 تشه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپرد  تاحیضوتدشاب  ینوناق  تاروسک  نودبروتکاف 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  رذگ  ریز  بنج  یتشهب  دیهش  عطاقت  یناشاک  نابایخ  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5714613147

32248135-044  ، 32224804-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225249-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباب یرادرهش   :: 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   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000140 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هناگدنچ 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ 6565 تلم   تلم 1212 یرطابددع   یرطابددع تشه   تشه ناونع : : ناونع 1171 17

HP DL380HP DL380 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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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 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6058239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000187 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  - 

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

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

اب لاسرا  هنیزه  .دش  دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.دشاب  همیمض  هدننک  نیمات  ءاضما  ورهم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هدافتسا  طبترم  دک  ناریا  زا  یراذگ  تمیق  تهج  افطل.دشابیم  هامود  دودح  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف 

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

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ هاگدورف   :: 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   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادابآ  هاگدورف  یزکرم  رورس  قاتا  بذاک  فقس  یارجا  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000088 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  لیمکت ، اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاوس هنوگره  ییوگخساپ و  تهج  بیط 09163332138  یاقآ  اب  سامت 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53118013-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1191 19

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادابآ   نادابآ هاگدورف   هاگدورف یزکرم   یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا بذاک   بذاک فقس   فقس یارجا   یارجا وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 120120
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شرفت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   gpu دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004483000067 زاین :  هرامش 

شرفت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتسگ موکلت  شیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  نایت  هدنزاس  عجرم  نایت  یتراجت  مان   B7119F77V14HR-2T55-N لدم  GPU هنایار رورس  الاک :  مان 

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

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت تمکح  رتکد  یاقآ  هرامش 09100216340 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  تسویپ  یدقن و  تخادرپ  لحم و  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح 

3951879611 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 5  شرفت - شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36241260-086  ، 36227385-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227814-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تهج  قرب  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000026 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یدرکهد روپ  بلاط  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   IP54 تظافح هجرد   A 800 نایرج تدش   v 380 ژاتلو  200x180 cm داعبا هداتسیا  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   gpugpu  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج قرب   قرب ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 122122
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب 2 ربارب  فیدر  .ددرگ 1  هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع

1101097587000239 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هار بصن و  یمازلا و  هلاس  ربتعم 2  یتناراو  هلاس و  ربتعم 2  یتناراگ  هرود  صاخ و  درادناتسا  یهاوگ  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن دات  ار  یکرمگ  کرادم  ندوب و  دنبکآ  ون و  لصا ، تسیاب  یم  هدنشورف.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  شزومآ  الاک و  تست  هام  کی  یزادنا و 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: 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

زکرم6057480 یکینورتکلا  رهم  یاهرورس  یمومع و  دیلک  تخاسریز  ینابیتشپ  هعسوت و  حرط  هئارا 
یزکرم یهاوگ  رودص 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رپمآ6057501 تلم 65 یرطابددع 12 هحفص 96)تشه  رورس  ( رورس

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

6057925HP DL380 رورس هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ناهیک6057928 رورس  تنیالک - تاطابترا  یزاس  نما  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6058239 هحفص 96)مزاول  رورس  ( رورس

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

6058448(tape) نیالفآ نابیتشپ  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیاف6058488 تاصخشم  قبط  نادابآ  هاگدورف  یزکرم  رورس  قاتا  بذاک  فقس  یارجا  یزاسهب و 
تسویپ

هحفص 96) رورس  ( رورس

22 اباب   ربارب   ربارب فیدر   فیدر   11 .ددرگ   .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ ًافطل   ًافطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- رورس رورس ناونع : : ناونع
ددع ددع

123123
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6058535 لیاف  قبط   gpu هحفص 96)دیرخ رورس  ( رورس

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

6058618CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 28)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6058849 قاتا  تهج  قرب  هحفص 96)ولبات  رورس  ( رورس

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

6059024( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  رورس  هحفص 36)کر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کرادم6059058 دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - رورس
ددع اب 2  ربارب  فیدر  .ددرگ 1  هئارا  تسویپ 

هحفص 96) رورس  ( رورس

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

قیرح6059124 تقرس و  دض  برد  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459765 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/02هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 124124

وردوخ وردوخ تاعطق   تاعطق وو   یکیتسالپ   یکیتسالپ لزان   لزان -- دمن دمن هساک   هساک -- بآبآ نزخم   نزخم -- هلر هلر -- کیتسال کیتسال ناونع : : ناونع 125125
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288004659 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   JETRO یتراجت مان   CG 125 تلکیسروتوم تراتسا  نک  عطق  هلر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

یاه هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  یوش  هشیش  بآ  لماک  نزخم  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت 

تس 4 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  روتوم  ردنلیس  شاپ  نغور  یکیتسالپ  لزان  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  دود  اوه و  پاپوس   mm 30 دمن هساک  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  روتوم  گنل  لیم  هت  یبلح  نادرگرب  نغور  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 101)روسنس6057521 روسنس  ( روسنس

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

قیرح6057595 مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاداهنشیپ6058886 ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  بآ -  رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد 
.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

وردوخ6059076 تاعطق  یکیتسالپ و  لزان  - دمن هساک  - بآ نزخم  - هلر - هحفص 101)کیتسال روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  اب  قباطم  وکسیس  یتعنص  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001114 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناراب رهم  نیمث  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  ( تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  دیئات  دروم  یاهتکرش  وزج  دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس یتعنص   یتعنص چیئوس   چیئوس 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 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6058143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ههام  تخادرپ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09123996352 یگنهامه

دوش هدهاشم  امتح  تسویپ  لیاف  روتکاف  شیپ  رودص  تهج 
1101096102001252 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
درون غیت  ونابرهش  هدننک  هضرع  عجرم   100x210 cm داعبا یبوچ  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
سراپ تعنص  قاری  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BOUNTY یتراجت مان  لدم 9550  یبوچ  رد  کالپ  هریگتسد و  الاک :  مان 

تسد 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

یبارت هلا  یلو  هدننک  هضرع  عجرم  سوماد  یتراجت  مان   10x25x35 mm زیاس لفق  دربراک  یجنرب   70MM یپوت الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
یزاوج ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   RASSLAND یتراجت مان   T27 لدم  6x22x180 mm زیاس تازلف  شرب  گنس  هحفص  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

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

1401/10/04 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

تازلف تازلف شرب   شرب گنس   گنس هحفص   هحفص -- لفق لفق دربراک   دربراک یجنرب   یجنرب   7070 MMMM  یپوت یپوت یبوچ - - یبوچ ردرد   کالپ   کالپ وو   هریگتسد   هریگتسد -- یچیئوس یچیئوس لفق   لفق -- 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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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس مالقا  / 0100742 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000404 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  HAMON هدنزاس عجرم   MURPHY ATEX یتراجت مان   ss.22 لدم تفش  روحم  شزرل  لرتنک  دربراک  نک  کنخ  جرب  یکینورتکلا  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

لوناریا تفن  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 52 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ / هعلاطم  تقداب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس مالقا   مالقا / / 0 1007420100742 ناونع : : ناونع 128128

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

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

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

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

6058858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع اب 2  ربارب  فیدر  .دوش 1  هئارا  تسویپ  کرادم  حرش  هب  یلامو  ینفداهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -SAN SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097587000245 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سراپ اه  هداد  یزاوم  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   SAN-SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تامدخ  هلاسکی ، یتناراو  هلاس ، 2 لقادح یتناراگ  ، ربتعم کرادم  هارمهالاک  تلاصا  یهاوگ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -SAN SWITCH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک قباطت  مدع  تروصرد  هتفه   2 تدم هب  تدوع  تنامض.تسیمازلا  هدنشورف  طسوت  هتعاس  36 شزومآ ، بصن ، هلاس 5 یفرصم تاعطق  نیماتو  هلاسکی  شورفزا 

.تسیمازلا

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   22 اباب   ربارب   ربارب فیدر   فیدر   11 .دوش   .دوش هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم حرش   حرش هبهب   یلامو   یلامو ینفداهنشیپ.دشاب   ینفداهنشیپ.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- SAN SWITCHSAN SWITCH ناونع : : ناونع 129129

// یدالوف یدالوف سنج   سنج ربرب   نهآ   نهآ یراون   یراون هرا   هرا غیت   غیت // یجنرب یجنرب یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق  / / cmcm  77  یزغم یزغم // یطایح یطایح ردرد   لفق   لفق // درگ درگ رسرس   چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

.تسا یمازلا  یگنهامه  تمیق  مالعا  زا  لبق 
یزردوگ 09123138548

1101096102001264 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراپ انام  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MDF تاحفص لاصتا   4x6 mm\1 1 درگ رس  چیپ  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
یرگرگ یکلم  لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   252R لدم ینهآ  سنج  یطایح  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

یعیمس دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان  لفق   cm 7 یزغم الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نپولآ هدننک  هضرع  عجرم   2x17x7 cm زیاس  55TT لدم یجنرب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

رفکین داشرف  هدننک  هضرع  عجرم   VESPA یتراجت مان   mm 55 ضرع  m 40 لوط یدالوف  سنج  رب  نهآ  یراون  هرا  غیت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نایک تراجت  نموه  هدننک  هضرع  عجرم   MAX یتراجت مان   EB200A لدم لیاف  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/06 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000116 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3750G-12S-S لدم تروپ  هکبش 12  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 10G تروپ وکسیس 12  چیئوس  - 1

Cisco WS-C3850-12S-S 12-port switch

 POE+1000 تروپ وکسیس 24  چیئوس  - 2
Cisco WS-C2960S-24PS-L POE24-PORT Managed switch

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 131131

تلاوت تلاوت هساک   هساک یبوچ -  -  یبوچ ردرد   فکفک -  -  کیمارس   کیمارس یراوید -  -  یراوید هنآ   هنآ دیفس -  -  دیفس هداس   هداس یشاک   یشاک  -  - PVCPVC  سنج سنج بذاک   بذاک فقس   فقس یچوس -  -  یچوس لفق   لفق هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  تمیق  هئارا  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور یرابتعا 90  تخادرپ 

یزردوگ  09123138548 تسیمازلا یگنهامه 
1101096102001259 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 

یمیش سراپ  نوتسیترآ 
ددع 9 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
ینیدلا ءاهب  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1850  یچیئوس  راکوت  لفق  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

یمعز راقواب  یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   25x95 cm داعبا  PVC سنج بذاک  فقس  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
هرهز باعل  یشاک  تینارگ و  یشاک  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هرهز  یشاک  یتراجت  مان  ییاوقم  نتراک   30x60 cm داعبا هداس  حرط  دیفس  هداس  یشاک  الاک :  مان 

رمشاک
نتراک 135 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
تسرپ ناوج  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   LIGHTING لدم یراوید  هنآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نایناریا رهم  یالاک  دیپس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 5   30x30 cm داعبا  UNI BEIGE حرط فک  کیمارس  الاک :  مان 
نتراک 5 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نایناریا نامتخاس  یامن  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  هرجنپ  رد و  دربراک   cm 6 زیاس یزلف  لفق  یزغم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نالیگ هوک  نابراس  هدننک  هضرع  عجرم   VSP 1303 لدم یکیمارس  یناریا  تلاوت  هساک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک   210x220 cm یبوچ رد  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 59 دادعت : 

1401/10/06 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

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

هکبش6057633 اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6057649 یتعنص  هحفص 103)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

6058143- لفق دربراک  یجنرب   70MM یپوت یبوچ - رد  کالپ  هریگتسد و  - یچیئوس لفق  - یبوچ رد 
تازلف شرب  گنس  هحفص 

هحفص 103) چیئوس  ( چیئوس

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

راد6058256 فنک  گنلیش  هحفص 24)چیئوسولف و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد6058398 هکبش  تازیهجت  هحفص 36)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6058841 مالقا  هحفص 103)0100742 / چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6058858 کرادم  حرش  هب  یلامو  ینفداهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -SAN SWITCH
ددع اب 2  ربارب  فیدر  .دوش 1  هئارا 

هحفص 103) چیئوس  ( چیئوس

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

چپ6058908 هتسب -  رادم  نیبرود  کسید -  دراه  تینوی -  یلاخ 6  کر  تروپ -  هکبش 8  اتید  چیئوس 
 .. تروپ و یرون 6  ربیف  لنپ 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رب6058921 نهآ  یراون  هرا  غیت  / یجنرب یچیئوس  لفق   / cm 7 یزغم / یطایح رد  لفق  / درگ رس  چیپ 
/ یدالوف سنج 

هحفص 103) چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس6059040 هحفص 103)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تنیوپ6059107 سسکا  هکبش  اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سناژروا6059109 شخب  هکبشو  تخاس  ریز  تازیهجت  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6059273 - یراوید هنآ  دیفس -  هداس  یشاک   - PVC سنج بذاک  فقس  یچوس -  لفق  هریگتسد 
تلاوت هساک  یبوچ -  رد  فک -  کیمارس 

هحفص 103) چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WISKA ELECTRICAL DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005237 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نادرگ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نادرگ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

یکیرتکلا زیرپ  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6057727 چوس 1  مویکو  هحفص 24)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیرتکلا6059096 زیرپ  / نادرگ دیلک )  ) هحفص 111)چوس چوس  ( چوس

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

6059273 - یراوید هنآ  دیفس -  هداس  یشاک   - PVC سنج بذاک  فقس  یچوس -  لفق  هریگتسد 
تلاوت هساک  یبوچ -  رد  فک -  کیمارس 

هحفص 103) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا یکیرتکلا زیرپ   زیرپ // نادرگ نادرگ دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 133133
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  تلوولیک  یوقراشف 230  رتمزاف  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000334 زاین :  هرامش 

رتخاب 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 2 دادعت : 

1402/02/04 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

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

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   230230 یوقراشف   یوقراشف رتمزاف   رتمزاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 127 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/huhzvc7c9yu5a?user=37505&ntc=6058612
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6058612?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروآ عمج  راد و  مولو  هدرپ  اب  برد  ددع  یتوص و 6 قیاع  اب  مافوزیا  mdf هرادجود نشیتراپ  رتم  بصن 50  تخاس و  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیدق یاهنشیتراپ 

1101001010000284 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یفابریصحداومو ریصح  هبنپ ، بوچ   ، بوچ یاه  هدروارف  دیلوت  سیورس :  مان 
هبترم 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدرپ اب  برد  ددع  ینایم و 6 یتوص  قیاع  اب  راوناب pvc و  لیم  مافوزیا 16 mdf هرادجود نشیتراپ  رتم  بصن 50  تخاس و  هشقن و  هیارا  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یمیدق یاهنشیتراپ  یروآ  عمج  لماک و  یدنبزرد  لیفورپ 40*80و  اب  یشخخب  ماکحتسا  یلاتیجید و  لفق  تالآ و  قاری  راد و  مولو 

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

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروآ یروآ عمج   عمج وو   راد   راد مولو   مولو هدرپ   هدرپ اباب   برد   برد ددع   ددع 66 وو   یتوص   یتوص قیاع   قیاع اباب   مافوزیا   مافوزیا mdfmdf  هرادجود هرادجود نشیتراپ   نشیتراپ رتم   رتم   5050 بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
یمیدق یمیدق یاهنشیتراپ   یاهنشیتراپ

135135
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100v dc-12v dc رتروناک ددع  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000338 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   FOR A هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FOR A یتراجت مان   FA-9600 لدم رتروناک  سارک  یریوصت  لدبم  الاک :  مان 

شورس
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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

یزیمور6057900 نوفورکیم  یرتم -  نیبرود 3  هب  نوفورکیم  لاصتا  لباک  همانرب  - طبض  تهج  نیبرود 
دنمشوه ید  یا  لا  چنیا  ید 55  یس  لا  نویزولت  رسنادنک - 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

تلوولیک6058612 یوقراشف 230  رتمزاف  هاگتسد  ود  هحفص 111)دیرخ  توص  ( توص

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

ددع6058775 یتوص و 6 قیاع  اب  مافوزیا  mdf هرادجود نشیتراپ  رتم  بصن 50  تخاس و  یحارط و 
یمیدق یاهنشیتراپ  یروآ  عمج  راد و  مولو  هدرپ  اب  برد 

هحفص 111) توص  ( توص

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

رتروناک6059245 سارک  یریوصت  هحفص 111)لدبم  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتروناک رتروناک سارک   سارک یریوصت   یریوصت لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 136136
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یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوهپس سدنهم  09167441645 اب سامت  تسویپ  حرش  هب  تاصخشم  یلخاد  یالاک  هباشم  دک  ناریا  یرتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم عوجرمالاک  تریاغم  مدع  تروصرد 

1101091427000016 زاین :  هرامش 
یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF625HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SLP-T403 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

هنایار زادرپدرب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PIONEER یتراجت مان   XD11T لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایار  دنورا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنورا  یتراجت  مان   5005U لدم ینیم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 09167441645 سامت  هدنشورفاب  لاسرا  هنیزهزور  رثکادح 20 هیوست  یمسر  روتکافو  روتکاف  شبپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55203464-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55203464-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 137137
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روشک لقن  لمح و  هعسوت  قودنص   :: 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6057959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قودنص یرادا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096150000004 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   L4200A لدم  in 42 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   SHARP یتراجت مان  لدم 2404  ذغاک  نکدرخ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

یوسوم دیعس  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   MIDEA یتراجت مان   FS40-6KR لدم یگناخ  هداتسیا  هکنپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
ناوخا یودف  یلعمرحم   MAFCO یتراجت مان  نتراک   M120 لدم یگناخ  میس  یب  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09912476980  هب  یبجر  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1433943541 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  جامآ  هچوک  شبن  شیک  افو  نابایخ  دابآ  فسوی  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646299-021  ، 88878031-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646298-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگناخ یگناخ میس   میس یبیب   نفلت   نفلت یگناخ -  -  یگناخ هداتسیا   هداتسیا هکنپ   هکنپ نکدرخ -  -  نکدرخ ذغاک   ذغاک هاگتسد   هاگتسد  -  - LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 138138
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/24عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پماتسا رهوج  یروتینام -  ریز  ناونع : 

14013646 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مک 3 بو   - ددع رنکسا 5 - ددع رتنیرپ 12  - ددع روتینام 24 - ددع سیک 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030687000033 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپو رهم  اهب  مالعتسا  طیارش  دشابیم -  تسویپ  لماک  تاصخشم   - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   - دشاب رهشوب  ناتسا  یموب  طقف  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37622196-077  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پماتسا پماتسا رهوج   رهوج یروتینام -  -  یروتینام ریز   ریز دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

ددع ددع مکمک  33 بوبو    - - ددع ددع 55 رنکسا   رنکسا -- ددع ددع 1212 رتنیرپ   رتنیرپ  - - ددع ددع روتینام  2424 روتینام -- ددع ددع سیک  2424 سیک ناونع : : ناونع 140140
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ناهفصا هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  لدم   In 24 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092217000009 زاین :  هرامش 

ناهفصا جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

هار بصن و  زا  یراک  زور  اتیاهن 10  روتکاف  غلبم   - ربتعم یتناراگ  اب  ربتعم  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  یاراد  هدنشورف - اب  لاسرا  لمح و  یتسپ و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  زیراو  یمسر  باسح  تروص  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یزادنا 

8175785651 یتسپ :  دک  یبرغ ،  رظن  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36278391-031  ، 36278847-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274486-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو سکیا   سکیا لدم   لدم   InIn زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 141141
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نارلهد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و الاک و  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   . تسا زاین  دروم  روتینام  ددع  کی  هاگتسد و  یتسویپ 3  تاصخشم  اب  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگیم تروص  یت  یا  سانشراک  دات 
1101091010000034 زاین :  هرامش 

نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا سانشراک  دات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   . تسا زاین  دروم  روتینام  ددع  کی  هاگتسد و  یتسویپ 3  تاصخشم  اب  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم عوجرم  الاک  تروصنیا  ریغ  رددشاب  یتسویپ  کرادم  قبط  امازلا  یتناراگ  تاصخشم و   . تسا هدنشورف  هدهعب  هیارک   . دریگیم تروص  یت 

6981843665 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یروهمج  نابایخ  نارلهد  نارلهد ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724446-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724446-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات وو   روتکاف   روتکاف وو   الاک   الاک لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ  . . تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم روتینام   روتینام ددع   ددع کیکی   وو   هاگتسد   هاگتسد یتسویپ  33   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   سیک   سیک ناونع : : ناونع
دریگیم دریگیم تروص   تروص یتیت   یایا   سانشراک   سانشراک
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درالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یرادنامرف  نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  هب  یقاحلا  کبس  هزاس  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000143 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 6.000.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  رابتعا  فقس   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادنامرف یرادنامرف نامتخاس   نامتخاس گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا هبهب   یقاحلا   یقاحلا کبس   کبس هزاس   هزاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 143143
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6058435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107948001  هرامش  روتینام  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007458 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  DFX17750 لدم  in 17 یپمال روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   L1930S لدم  in 19 زیاس ماف  هرقن  یرس   LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144
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ناتسدرک یرادناتسا   :: 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 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

6058443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cp5225n لانشفورپ یپ  چا   a3 یرزیل یگنر  رتنیرپ  ، چنیا نیرکسا 50  چات  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004118000145 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M50 لدم  in 50 زیاس  IR یسمل روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ هکدشابیم  تسویپ  ینف  لودج  قبطزایندروم  یالاک   . تسا هباشمدکناریا.یکشزپدربراکرامیب  یتایح  مئالعروتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  هناماس  تسویپ  اضماورهم  ، لیمکتزا

1101090979000450 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هکدشاب  یم  تسویپ  ینف  لودج  تاصخشم  قبطزایندروم  یالاکو  تسا  هباشمدکناریا.یکشزپدربراکرامیب  یتایح  مئالعروتینام  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک.ددرگ  یرازگراب  هناماس  تسویپ  اضماورهم  ، لیمکتزا

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215653-071  ، 32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cp5225ncp5225n  لانشفورپ لانشفورپ یپیپ   چاچا     a3a3  یرزیل یرزیل یگنر   یگنر رتنیرپ   رتنیرپ ،، چنیا چنیا   5050 نیرکسا   نیرکسا چات   چات روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 145145

یکشزپدربراکرامیب یکشزپدربراکرامیب یتایح   یتایح مئالعروتینام   مئالعروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 146146
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نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سوم  دروبیک و  روتینام و  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000058 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تراپ هنایار  قفا  رتسگ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6059009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  طیارش.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000249 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  طیارش.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.روتینام  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 147147

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ طیارش.تسا   طیارش.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زا.روتینام   زا.روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 148148

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

یرتویپماک6057642 هحفص 114)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

یگناخ6057959 میس  یب  نفلت  یگناخ -  هداتسیا  هکنپ  نکدرخ -  ذغاک  هاگتسد   - LCD هحفص 114)روتینام روتینام  ( روتینام

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

پماتسا6058116 رهوج  یروتینام -  ریز  هحفص 114)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ددع6058203 مک 3 بو   - ددع رنکسا 5 - ددع رتنیرپ 12  - ددع روتینام 24 - ددع هحفص 114)سیک 24 روتینام  ( روتینام

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

نژیو6058207 سکیا  لدم   In 24 زیاس  LED هحفص 114)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یدقن6058242 تخادرپ   . تسا زاین  دروم  روتینام  ددع  کی  هاگتسد و  یتسویپ 3  تاصخشم  اب  سیک 
دریگیم تروص  یت  یا  سانشراک  دات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ 

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

یرادنامرف6058349 نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  هب  یقاحلا  کبس  هزاس  هحفص 114)ثادحا  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6058435 هحفص 114)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6058443cp5225n لانشفورپ یپ  چا   a3 یرزیل یگنر  رتنیرپ  ، چنیا نیرکسا 50  چات  هحفص 114)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپدربراکرامیب6058558 یتایح  مئالعروتینام  هحفص 114)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

نویساموتا6058611 لرتنک و  تازیهجت  گنیروتینام  هحفص 24)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6058859 لیاف  قبط  سوم  دروبیک و  روتینام و  هحفص 114)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

.دشابیم6059009 تسویپ  طیارش.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.روتینام  هحفص 114)هاگتسد  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

لیاف6057551 قبط  لیبدرا ) هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم (  هتسبرادم و  نیبرود 
یتسویپ

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش6057715 هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   8
تسویپ

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اب6058847 قباطم  مق  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تمیق  مالعا 
تسویپ لیاف 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6058025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم   cisco رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000314 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایدرمز  B-700 لدم  Lit 20 تیفرظ یقرب  روامس  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نایدرمز  B-120 لدم  Lit 6 تیفرظ یقرب  روامس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

برغ رفولین  نوتسیب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMEL یتراجت مان   Lit 20 لیتسا  GCD 20 لدم یاچ  کسالف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایسآ  خبطم  لیتسا  تازیهجت  یتعنص  هدنزاس  عجرم   TB لدم لیتسا  مامت  یرام  نب  فورظ  لمح  یلورت  الاک :  مان 

ایسآ خبطم  لیتسا  تازیهجت 
ددع 20 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم   cisco رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: 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

لیاف6057593 قبط  درکلمع  یبایزرا  درکلمع و  یانبم  رب  یزیر  هجدوب  هدش و  مامت  یاهب  هنیزه  رازفا  مرن 
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناهیک6057928 رورس  تنیالک - تاطابترا  یزاس  نما  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6057958 تحت   advance هخسن ینامزاس  هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6058025cisco رازفا هحفص 125)مرن  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یسدنهم6058102 ینف  یاهرازفا  مرن  سناسیل  یناسر  زورب  هحفص 12)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ciscocisco  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 149149
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6058461« تمیق - تیفیک » یبایزرا شور  قیرط  زا  ادهش  هزوم  یزاجم  روت  رازفا  هحفص 12)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6058507 مویمیرپ 1100  ردنفید  دیب  سوریو  هحفص 12)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6058548 سیباتید  اهرازفا و  مرن  هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6058687BPMS رتسب رب  رابنا  الاک و  تاکرادت  تیفیک ،  تیریدم  هناماس  زا  هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6058736 لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNK لاناک هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینیمخ6059154 ماما  نامتخاس  لرتنک  سسکا  راتسا  ویاب  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 12)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

لیاف6057551 قبط  لیبدرا ) هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم (  هتسبرادم و  نیبرود 
یتسویپ

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلافسآ6057746 لیوحت  دیرخ و  هیهت و  اههار - یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یاه  هژورپ  یراذگاو 
یریوصت تراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یا - هسیک  درس 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رد6058412 یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصنو 9 تخاس 
ناتسا یاههار  حطس 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یموینیمولآ6058221 سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  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

روتوم و6058499 هارمه  هب  نواعت -  هعسوت  کناب  ناشنهام  هبعش  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  نیمات و 
ضرع رتم  عافترا و 5.5  رتم  داعبا 5  تیزوپماک -  ششوپ  تاقحلم و  یمامت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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