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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 یدید     44 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   204,460هکس , 000204,460 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما395,310395,310رالد تاراما مهرد   110مهرد , 1801 10 , 180

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   196هکس ,480 , 000196 ,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس275,300275,300رالد سیئوس کنارف   ,439,000439کنارف 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 125,000هکس , 000125, 000 , اداناک000 اداناک رالد   302رالد ,700302 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   109,220109,220لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 95,000هکس , 00095,000 , وروی000 432وروی , 160432 , ژورن160 ژورن نورک   41نورک ,60041 ,600

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,354,00018 سیلگنا354,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ494,260494,260دنوپ نپاژ نینی   دصکی   308دصکی ,820308 ,820

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 142142))
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 18  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 11  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 18  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

( 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 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001446000269 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079974 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ ناتسا  یاه  ناتسرهش  هب  طبترم  نکاماو  اه  تیاس  دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپو یرادهگن  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر 

یوضر  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاراد روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هبتر 5 )  لقادح  تاعالطا (  یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  -1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دازآ تیفرظ  مزال و  رابتعا 
راک  هرادا  زا  تقوم  همان  ای  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، تارزو  زا  رابتعا  یاراد  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  -2

20,091,925,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,004,600,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/01/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش فدص -  کرهش  یادتیا  دابا -  لیکو  راولب  دهشم -  یوضر -  ناسارخ  ناتسا   ، 9188945356 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 104  - اهدادرارق رتفد  - یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  با و 

:: 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

اپیاس وردوخ  عیانص  یروآون  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 د /  - 00-10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  حرش  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  ددع  دادعت 500  هب   Eset Antivirus لوصحم )  ) رازفا مرن  هلاس  کی  ربتعم  سنسیال  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.airicsaipa.comنفلت 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

ناتسرهش ناتسرهش هبهب   طبترم   طبترم نکاما   نکاما وو   اهاه   تیاس   تیاس دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ وو   ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا یاه   یاه

11

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   500500 دادعت   دادعت هبهب     Eset AntivirusEset Antivirus لوصحم ) ) لوصحم  ) ) رازفا رازفا مرن   مرن هلاس   هلاس کیکی   ربتعم   ربتعم سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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هسسوم هبعش  روهار -  روما  رد  اجان  نواعت  داینب  یگدنیامن   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف ناتسا  رد  اشگهار 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  زا  زور  تدم 15  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضاقتم یهگآ  جرد  زا  زور  تدم 15  فرظ  ناتسرهش  نیا  رد  ییوردوخ  تامدخ  رتفد  یزادنا  هار  یارب  ناجنسرا  ناتسرهش  یموب  نادنورهش  زا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامرف لصاح  سامت  یرادا  دحاو  نفلت 07138324381  هرامش  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  افطل  .دریذپ  یم  راکنامیپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرادا دحاو   07138324381 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب یوضر - ناسارخ  یاهرهش  هب  طبترم  نکاما  اهتیاس و  دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20.091.925.000

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر - نیمضت 1.004.600.000 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.abfakhorasanنفلت 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

ییوردوخ ییوردوخ تامدخ   تامدخ رتفد   رتفد یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 33

طبترم طبترم نکاما   نکاما وو   اهتیاس   اهتیاس دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخو   تامدخو ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 135 ھحفص 6 
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زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001416000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081700 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  رد  هعبات  تارادا  زربلا و  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یبناج  تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

حطس رد  هعبات  تارادا  زربلا و  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یبناج  تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناتسا

لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسوب ناباخ  مرا  راولب  رهشرهم   ، 3186717598 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6081691ITU یاه صخاش  ساسارب   ICT هعسوت دنس  هحفص 7)نیودت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار هکبش ، ، هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 135 ھحفص 7 
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092416000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18:30  زا   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-parsian.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 18:30   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080043 :: هرازه هرازه تعاس 19دکدک   یفیک : یبایزرا  دانسا  لاسرا  ییاشگزاب و   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 10  اه : تکاپ  ییاشگزاب  خروم 1401/10/29 - 

نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  لرتنک  متسیس  یناسر  زورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13.000.000.000 

لایر  نیمضت 650.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم -  ناتسرهش  سراف  ناتسا   :: سردآ سردآ

مانتبث رتفد  سامت 02141934  زکرم  یلا 36   07152724134 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

www.setadiran.ir :: 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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001339000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش 16 تعاس  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-ksh.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

250TBS-60-10000 یتنیباک هاگتسیا  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ ، نادیم  هاشنامرک ، : سردآ هب  رتشیب  تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

083-34283283 :: نفلت :: setadiran.ir NIGC-KSh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 66

250250 TBSTBS -- 6060 -- 1000010000 یتنیباک   یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092416000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 18:30  : تیاس زا   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-parsian.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 18:30   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081443 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  فلا و ب  تکاپ  ییاشگزاب   - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 10 تکاپ ج  ییاشگزاب   - 1401/11/19

یچاتیه نیبروت   AVR لنپ هب  طوبرم   VCMI تراک لوژام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  30/000/000/000 دروارب :

لایر  1/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7449184831: یتسپدک نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم -  ناتسرهش  سراف -   :: سردآ سردآ

:88969737 و مان تبث  رتفد   021 یلا 52724134-071و41934 -   36 :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: 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

دهشم یرادرهش  یدربهار  تاعلاطم  شهوژپ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23:59هرامش  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 23:59عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081691 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ لصا  رد  جردنم   ITU یاه صخاش  ساسارب   ICT هعسوت دنس  نیودت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هداز 05131291876 یلوتم  یلع  یاقآ   31296507 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یچاتیه یچاتیه نیبروت   نیبروت   AVRAVR لنپ   لنپ هبهب   طوبرم   طوبرم   VCMIVCMI تراک   تراک لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

ITUITU  یاه یاه صخاش   صخاش ساسارب   ساسارب   ICTICT هعسوت   هعسوت دنس   دنس نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 135 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092935000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  تفن  رابنا  کیدتاک  تظافح  متسیس  ثادحا  یناشن و  شتآ  هناماس  ءاقترا  لیمکت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هدروآرف شخپ  یلم  تکرش  باداش -  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  رهشناریا -  نابایخ  نارهت -   ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 84121442  - ناریا یتفن  یاه 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدجت یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3390801069 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080247 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  57/600/000/000 دروارب :

لایر  2/880/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یاروش  هبتر 2  لقادح 

اه نامیپ  روما  تیبرت 6 -  یوربور  گنهرف -  نابایخ  نواعت -  راولب  یناقلاط -  نادیم  جرک -  زربلا -  ناتسا   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1010

هداد هداد زکرم   زکرم یتخاسریز   یتخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 135 ھحفص 10 
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم هبنشعبنم هس   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080755 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   جنپ   - 1401/11/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  یارجا 4  تدم  هب  لایر   29/500/000/000 دروارب :  رثوک  یارسگنهرف  تاسیسات  تاریمعت  حالصا و  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یارجا 4  تدم  لایر   27/000/000/000 دروارب : دابآ  سمش  یدام  یبعکمرتم  ینتب 200  عبنم  ثادحا  - 2

لایر  13/000/000/000 دروارب :  هرامش 13و27  یناشن  شتآ  یاه  هاگتسیا  یرون  ربیف  لاناک  ثادحا  - 3

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

ناهفصا یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  نارمچ -  هارگرزب  یادتبا   :: سردآ سردآ

03134593737 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 4  هب  مود  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات

برغرهپس  :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080774 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآ حلاص  یتعنص  هیحان  مود  زاف  تلو  ولیک  هکبش 20  ثادحا  ییارجا  تایلمع  هژورپ  - 

ناتسا یتعنص  یحاون  اهکرهش و  ردزاگ  طوطخ  هدنکارپ  یارجا  هژورپ  - 
نینماف  یتعنص  هیحان  دابآ و  ناهج  هژیو  هقطنم  یگنس  هاربآ  ثادحا  یراذگلودج و  تلافسآ ،  یزاسریز  ثادحا  ییارجا  تایلمع  هژورپ  - 

نایو  نیجلال 2 و  جفسرف و  دابآ  حلاص  یتعنص  یحاون  تارباخم  یلخاد  هکبش  ثادحا  هژورپ  - 
نادمه  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یبنج  یرادا و  یاهنامتخاس  یرادا  یمومع و  تامدخ  تاسیسات و  یرادهگن  لقن  لمح و  روما  ماجنا  - 

نادمه ناتسا  یتعنص  یحاون  اهکرهش و  رد  حلاصم  تمواقم  کینکتوئژ و  هاگشیامزآ  تامدخ  ماجنا  - 

یزکرم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

اهدادرارق روما  081  - 38235806 - 8 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یاه یاه هاگتسیا   هاگتسیا یرون   یرون ربیف   ربیف لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا یدام -  -  یدام یبعکمرتم   یبعکمرتم   200200 ینتب   ینتب عبنم   عبنم ثادحا   ثادحا  - - یارسگنهرف یارسگنهرف تاسیسات   تاسیسات تاریمعت   تاریمعت وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ

1212

یحاون یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش ردزاگ   ردزاگ طوطخ   طوطخ هدنکارپ   هدنکارپ یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ مود - - مود زاف   زاف تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص

1313

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

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

زا 135 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

تیاس6079974 دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخ  و  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع 
ناتسا یاه  ناتسرهش  هب  طبترم  نکاما  اه و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6080698 دادعت 500  هب   Eset Antivirus لوصحم )  ) رازفا مرن  هلاس  کی  ربتعم  سنسیال  دیرخ 
دوخ زاین  دروم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهتیاس6081106 دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع 
طبترم نکاما  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج6081700 تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود  کی و  هقطنم  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاه  غارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 1/250/000/000  لایر  دروارب 25/000/000/000  غلبم 

یرهاو  کیپ  یوک  رباعم  یارب  تالحم  یهدناماس 
لایر نیمضت 1/250/000/000  لایر  دروارب 25/000/000/000  غلبم 

لایر دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم یرادرهش  هناخریبد  زاگرف  هارراهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف   :: سردآ سردآ

یلخاد 158  36658111-026 :: 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

رباعم رباعم یارب   یارب تالحم   تالحم یهدناماس   یهدناماس تازیهجت - - تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ وو   مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 135 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

65-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا  نکاما  اه و  هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا زاگ  تکرش  یرادا  نکاما  اههاگتسیا و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  هب  طوبرم  یهگآ 1401.65 

لایر  9.300.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

041034448095 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

34447089-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرادا یرادا نکاما   نکاما وو   اهاه   هاگتسیا   هاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 135 ھحفص 13 
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نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لاوریاف  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000118000011 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . PALO ALTO NETWORKS INC هدنزاس عجرم   PALO ALTO یتراجت مان   PA-410 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

داراف یتاعالطا  یاه  هناماس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه  سنسیال  اب  PA-220 لاوریاف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
PAN-220-TP-1

PAN-220-HA_TP-2
هفاضا روتپادآددع  اب 2 

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

32222940-034  ، 31224315-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 135 ھحفص 14 
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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 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ ،  کرادم  قباطم  کناب  یربیاس  دنفادپ  یزاس  هدایپ  نیودت و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق 

1101001017000656 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  دیوردنا  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6080229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک یصصخت  تاعوضوم  صوصخ  رد  خساپ  شسرپ و  رازفا  مرن  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000868 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنرب  نعت  زا  سپ  هام  رازفا 3  مرن  لیوحت  نامز  رتکادح  تسویپ /   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1717

یزرواشک یزرواشک یصصخت   یصصخت تاعوضوم   تاعوضوم صوصخ   صوصخ ردرد   خساپ   خساپ وو   شسرپ   شسرپ رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 135 ھحفص 15 
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ناتسا یکشزپ  مولع  هاگشناد  دنواهن  یکشزپاریپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاغل 1402/02/31 زا 1401/10/15 دنواهن  یکشزپاریپ  هدکشناد  یرادا  یاه  همان  نکسا  پیات و  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093246000029 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  دنواهن   یکشزپاریپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تعاس 191 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبار یداهنشیپ  غلبم  لکزادصرد  جنپ  1402/02/31 تیاغل 1401/10/15 زادنواهن یکشزپاریپ  هدکشناد  یرادا  یاه  همان  نکساو  پیاتروما  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دالوا ودورفنره  یارب  هامرد  راک  تعاس  ورین 191  رفنوداب  هاگشناد  هدرپس  151609391 هبزیراوایو یکناب  همان  تنامضای  ینیمضت  کچ  تروص 

6591654851 یتسپ :  دک  دنواهن ،  یکشزپاریپ  هدکشناد  رصعیلو  راولب  یادتبا  ماما  نادیم  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222910-081  ، 33221025-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221024-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ترایز جح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمدوجوم  لیافرد  سامت  هرامشزاین  تروصرد  تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010064000061 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512235-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1402/02/311402/02/31 تیاغل   تیاغل 1401/10/15140 1/10/15 زازا   دنواهن   دنواهن یکشزپاریپ   یکشزپاریپ هدکشناد   هدکشناد یرادا   یرادا یاه   یاه همان   همان نکسا   نکسا وو   پیات   پیات روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا رامآ  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 16 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6080538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  دافم  قبط  ناریا  رامآ  زکرم  انیب  گنیروتینام  متسیس  اناد و  تاعالطا  یروانف  تامدخ  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000127 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  رظن  دروم  تانیمضت  تایلام و  همیب  ریظن  دادرارق  زا  یشان  ینف  یلام و  تادهعت  تامازلا و  دادرارق و  دافم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

تسا لاسکی  دادرارق  تدم 
تسا مزال  کیتامروفنا  یاروش  زوجم 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامآ رامآ زکرم   زکرم انیب   انیب گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس وو   اناد   اناد تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2 12 1
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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 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قباطم  گنیروتینامو  تیریدمرازفا  مرن  هارمه  هب  کینورتکلا  یرادکناب  یاهرازفا  مرن  یزاس  هچراپکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000657 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نایار باسح  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نایار  باسح  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ییاوقم 1  هبعج  نابساحم  دیرخ  تاکرادت و  متسیس   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعا  دحاو  کی  بلاق  رد  لک  تمیق  تسا ،  هدیدرگ  باختنا  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  دشاب و  یم  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  تسویپ  کرادم  لاسرا  لیمکت و  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد  .

 : 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینامو گنیروتینامو تیریدمرازفا   تیریدمرازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   کینورتکلا   کینورتکلا یرادکناب   یرادکناب یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی ناونع : : ناونع 2222
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یزاس  بسانم  نشیکیلپا  هناماس و  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001462 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  یزاس  بسانم  نشیکیلپا  هناماس و  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  اب  قباطم  یزاجم  یاهنیشام  اهسیورس و  لاقتنا  یزاجم و  تخاس  ریز  کی  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000150000541 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سراف  ناتسا  یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا 

.دشاب هتشاد  ار  تخاسریز ) یزاس  هدایپو  یزاس  نما  ) اتفا زوجم  تسیابیمراکنامیپ 
.دامرف لصاح  سامت   09179966916 یلامک سدنهم  یاقآاب  یگنهامه  تهج 

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس بسانم   بسانم نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   هناماس   هناماس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2323

یزاجم یزاجم یاهنیشام   یاهنیشام وو   اهسیورس   اهسیورس لاقتنا   لاقتنا وو   یزاجم   یزاجم تخاس   تخاس ریز   ریز کیکی   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2424
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نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود تروص  هب  ینتم  مایپ  لاسرا  تفایرد و  تهج  هوبنا ، ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  شورف  ) تئارق متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( 10001522 هرامش هخاشرس  قیرط  زا  هفرط 

1101094566000089 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرط زا  هفرط  ود  تروص  هب  ینتم  مایپ  لاسرا  تفایرد و  تهج  هوبنا ، ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  شورف  ) تئارق متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( 10001522 هرامش هخاشرس 

1989814993 یتسپ :  دک  کالپ 18 ،  - ورسخانف ناردارب  نابایخ  شیرجت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22756988-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود تروص   تروص هبهب   ینتم   ینتم مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد تهج   تهج هوبنا ، ، هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لوصحم   لوصحم شورف   شورف )) تئارق تئارق متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
 ( ( 1000 15221000 1522 هرامش هرامش هخاشرس   هخاشرس قیرط   قیرط زازا   هفرط   هفرط

2525
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نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوسزا خساپ  تروص  نیا  ریغرد   . دشاب اراد  ار  اتف  تالوصحم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هزوحرد  اتفا  زوجم  دیاب  هدنشورف   : • تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لوبق  لباقریغ  لک  هرادا  نیا 
1101000118000012 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . PALO ALTO NETWORKS INC هدنزاس عجرم   PALO ALTO یتراجت مان   PA-410 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

داراف یتاعالطا  یاه  هناماس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32222940-034  ، 31224315-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپب  هدش  هتساوخدراوم  هیلک  یضاراروما  عماج  هناماسرد  اه  هدنورپ  تاعالطادورو  جارختساو و  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000219000074 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هدنورپ 2000 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلکدیاب ناگدننک  تکرش.دشابیم  تسویپب  هدش  هتساوخدراوم  هیلک  یضاراروما  عماج  هناماسرد  اه  هدنورپ  تاعالطادورو  جارختساو و  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نآ  تارایتخادودحردو  تسویپ  تکرش  کرادم 

6134814534 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یزرواشک  داهج  نامزاس  - ناتسلگ یهار  هس  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33359852-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359558-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2626

دشاب دشاب یمیم   تسویپب   تسویپب هدش   هدش هتساوخدراوم   هتساوخدراوم هیلک   هیلک یضاراروما   یضاراروما عماج   عماج هناماسرد   هناماسرد اهاه   هدنورپ   هدنورپ تاعالطادورو   تاعالطادورو وو   جارختساو   جارختساو نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ کب  لیوحت  دیدج و   PC میسی رد  یلبق  یاهکیزوم  یزادنا  هارو  امنبآ  دیدج  متسیس  یزادنا  هار  همانرب و  ندرک  مارگورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101093993000564 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح اصافم  هیوست  دعب  هزور و  زیراو 50   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخباتک تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000067 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  لیاف  قباطم  طیارش  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

پآپآ کبکب   لیوحت   لیوحت وو   دیدج   دیدج   PCPC  میسی میسی ردرد   یلبق   یلبق یاهکیزوم   یاهکیزوم یزادنا   یزادنا هارو   هارو امنبآ   امنبآ دیدج   دیدج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   همانرب   همانرب ندرک   ندرک مارگورپ   مارگورپ ناونع : : ناونع 2828

هناخباتک هناخباتک تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

یدرونایرد6080327 ردانب و  لک  هرادا  نیسای  بوریال  سپماک  وریاج  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یلزنا ردنب  نالیگ - ناتسا 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000263 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  9 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ، ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت  ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامرف تقد  ار  الاک  هبزاین  خیرات  .دوش ( صخشم  الاکدک  کی  فیدر  ره  یارب  افطل  .تفرگ  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

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

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت یاه   یاه تسپ   تسپ گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6080177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام قرب  عیزوت  هکبش  نویساموتا  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000917 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1402/09/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  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 07 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6080327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا ردنب  نالیگ - ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  نیسای  بوریال  سپماک  وریاج  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000063 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا و شزرا  نودب  تمیق  .ددرگ  رپ  امازلا  تمیق  زیلانا  .دیامن  یراذگراب  نکسا و  امازلا  ءاضما و  رهم و  امازلا  ار  تادنتسم  کرادم و  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  'pdf لیاف بلاق  رد  کرادم.ددرگ  مادقا  طسوتم  تالماعم  فقس  ات 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناردنزام قرب   قرب عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش نویساموتا   نویساموتا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3131

یلزنا یلزنا ردنب   ردنب نالیگ - - نالیگ ناتسا   ناتسا یدرونایرد   یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا نیسای   نیسای بوریال   بوریال سپماک   سپماک وریاج   وریاج یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013621 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6080602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2023/01/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/05عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تابر رلرتنک  ویارد  متسیس  ناونع : 

14012766 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط نزاخ   نزاخ وو   لاغز   لاغز وو   روسنس   روسنس وو   رتومرت   رتومرت مالقا   مالقا متیا   متیا   44 ناونع : : ناونع 3333

تابر تابر رلرتنک   رلرتنک ویارد   ویارد متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یتسویپ  لیاف  اب  قباطم  الاک  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  یطیحم .  طیارش  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003958000026 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دمتعم تراجت  رادیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  دمتعم  یتراجت  مان   MOT-11132201 لدم لاناک  یطیحم 6  طیارش  گنیروتینام  هاگتسد  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

.دشاب یتسویپ  لیاف  اب  قباطم  الاک  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یطیحم .  طیارش  لرتنک  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817678863 یتسپ :  دک  هلغ ،  تکرش  یبرغ -  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437504-054  ، 33442310-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441891-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک   66 یطیحم   یطیحم طیارش   طیارش گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3535
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 6ED1052-1MD00-OBA8 سنمیز وگول  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 6ED1055-1MA00-OBA2 وگول تراک  -2

وگول  تراک  -3
وگول  تراک  -4
وگول  تراک  -5

6ED1052-1HB00-OBA8 وگول تراک  - 6
1101001609003299 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامقل تعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7365-0BA01-0AA0 لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- 66 وگول   وگول تراک   تراک -- 55 وگول   وگول تراک   تراک -- 44 وگول   وگول تراک   تراک -- 66 ED1055- 1MA00-OBA2  ED1055- 1MA00-OBA2 وگول  33  وگول تراک   تراک -- 66 ED1052 - 1MD00-OBA8 ED1052 - 1MD00-OBA8 22 سنمیز سنمیز وگول   وگول -- 11 ناونع : : ناونع
66 ED1052 - 1HB00 -OBA8ED1052 - 1HB00 -OBA8 وگول   وگول تراک   تراک

3636
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نورک ناریت و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  شورف ( زا  سپ  تامدخ  همان  تنامضو  یناشن  شتآ  هیدیئاتو  زوجم  یاراد  یلزد  دنرب  قیرح  مالعا  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک هیدیئاتاب  ( تسا

1101091626000004 زاین :  هرامش 
نورکو ناریت  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نورک ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امرفراک هیدیئاتاب  ( تسا هباشم  دک  ناریا  شورف ( زا  سپ  تامدخ  همان  تنامضو  یناشن  شتآ  هیدیئاتو  زوجم  یاراد  یلزد  دنرب  قیرح  مالعا  لنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8531614814 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  ینیمخ - ماما  خ  ناریت - نورک ،  ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225588-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225453-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ همان   همان تنامضو   تنامضو یناشن   یناشن شتآ   شتآ هیدیئاتو   هیدیئاتو زوجم   زوجم یاراد   یاراد یلزد   یلزد دنرب   دنرب قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع
امرفراک امرفراک هیدیئاتاب   هیدیئاتاب (( تسا تسا

3737

یتعنص یتعنص هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه رورس -  -  رورس یرتاب   یرتاب  -  - PCIPCI رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک  -  - rail k itrail k it لماش   لماش کرکر   ناونع : : ناونع 3838
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رورس تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004220000033 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   TF3-7316 لدم  rail kit لماش کر  الاک :  مان 

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

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ETHERNET 1 GB 4-PORT 331 T لدم قرب  روتپادآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller لدم هنایار   PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 

اسرب نازادرپ  شواک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
رتسگ ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  دربراک   G10 مر الاک :  مان 

نیون
ددع 8 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   INTEL XEON-GOLD 6140 (2.3GHZ/18- CORE/140W) PROCESSOR KIT لدم  GHz 2/3 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 

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

شزادرپ ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-871770 لدم  TB 1/92 تیفرظ  SSD SATA SFF RI Enterprise لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نایناریا

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

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   Power Supply یتراجت مان   W 500 ناوت  S-500-24 لدم باوخ  فک  یتعنص  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Hot-Plug 60x38MM Fan for DL380 G5 لدم هنایار  روسسورپ  لماک  نف  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  (ع ، ) نسح ماما  ناتسرامیب  یوربور   / ناکرا یهاگشناد  یرادا و  تیاس   / نیارفسا هداج  رتمولیک 5 درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415939563

32285802-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32285804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Yokogawa تکرش تخاس   AFS20D لدم  Back Plain تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000220 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  YOKOGAWA یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس   ER bus interface master دربراک هعطق  لوژام  الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

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

Yokogawa تکرش تخاس   AFS20D لدم  Back Plain ددع کی  دیرخ : عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 07731313061  هب  شسرپ  هنوگره  تروصرد  دوش ، هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

YokogawaYokogawa  تکرش تکرش تخاس   تخاس   AFS20DAFS20D  لدم لدم   Back  PlainBack  Plain ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم  اقیقد  ناریا  تخاس  ولبات  نامرک  ' PILZ  " لرتنک متسیس   SCS و ESD یکیرتکلا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم هباشم 

1101091475000486 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

ادن یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   ESD لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

''PILZPILZ  " " لرتنک لرتنک متسیس   متسیس   SCSSCS وو     ESDESD  یکیرتکلا یکیرتکلا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "OMRON" MICRO-PROGRAMMABLE CONTROLLERS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005370 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  روسرپمک  شاعترا  گنیروتینام  متسیس  لانرتنیا  یطابترا  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

ینف و تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  گرب  حرش  رد  هدش  رکذ  متیآ   2 ساسارب یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  یلام 

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون 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

6081785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AVL دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093132000044 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4615835481 یتسپ :  دک  لمآ ،  یرادرهش  بالقنا - نابایخ  لمآ - ناردنزام -  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229007-011  ، 44223100-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229005-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F "OMRON" MICRO-PROGRAMMABLE CONTROLLERSP/F "OMRON" MICRO-PROGRAMMABLE CONTROLLERS ناونع : : ناونع 4141

داپیس داپیس دنمشوه   دنمشوه هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس نادنز   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج دنب  نامتخاس  زاگ  یشک  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004352000110 زاین :  هرامش 

ناجریس نادنز  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس یتعنص  هورگ   mm 21/3 رطق  mm 6000 لوط یدالوف  سنج   ISIRI3360 درادناتسا هرامش   in 1\2 یراجت یگناخ و  زاگ  هلول  الاک :  مان 

هخاش 30 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

راشف یا  هوزر  لاصتا  عون   in 4\3 زیاس یدالوف  سنج  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  تاسیسات  دربراک  یکسید  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
ناهاپس زیهجت  ورتپ   bar 800

ددع 4 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

راشف 800 یا  هوزر  لاصتا  عون   in 1 زیاس یدالوف  سنج  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  تاسیسات  دربراک  یکسید  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
ناهاپس زیهجت  ورتپ   bar

ددع 7 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناهاپس یتعنص  هورگ   mm 60/3 رطق  mm 6000 لوط یدالوف  سنج   ISIRI3360 درادناتسا هرامش   in 2 یراجت یگناخ و  زاگ  هلول  الاک :  مان 
هخاش 10 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناهاپس یتعنص  هورگ   mm 48/3 رطق  mm 6000 لوط یدالوف  سنج   ISIRI3360 درادناتسا هرامش   in 1 1\2 یراجت یگناخ و  زاگ  هلول  الاک :  مان 

هخاش 10 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناهاپس یتعنص  هورگ   mm 42/8 رطق  mm 6000 لوط یدالوف  سنج   ISIRI3360 درادناتسا هرامش   in 1 1\4 یراجت یگناخ و  زاگ  هلول  الاک :  مان 
هخاش 100 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناهاپس یتعنص  هورگ   mm 33/7 رطق  mm 6000 لوط یدالوف  سنج   ISIRI3360 درادناتسا هرامش   in 1 یراجت یگناخ و  زاگ  هلول  الاک :  مان 

هخاش 20 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناهاپس یتعنص  هورگ   mm 26/9 رطق  mm 6000 لوط یدالوف  سنج   ISIRI3360 درادناتسا هرامش   in 3\4 یراجت یگناخ و  زاگ  هلول  الاک :  مان 
هخاش 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
راشف یا  هوزر  لاصتا  عون   in 2\1 1 زیاس یدالوف  سنج  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  تاسیسات  دربراک  یکسید  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

ناهاپس زیهجت  ورتپ   bar 800
ددع 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ایار هناماس  جاوما  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   R400 لدم تخوس  فرصم  هدنهاک  یتعنص  یرهش و  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج دیدج دنب   دنب نامتخاس   نامتخاس زاگ   زاگ یشک   یشک هلول   هلول ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشابیم و رظن  دروم  هلول  دک  ناریا  افرص  هخاش  باختنا  دشابیم و  رتم  ساسا  رب  زاین  دروم  تاموزلم  هیلک  دشاب و  یگناخ  زاگ  یبعکم  رتم  روتالگر 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم ماجنا  لاس  نایاپ  ات  هنیزه  تخادرپ  دشابیم و  هدنرب  هدهع  رب  لماک  یارجا  ات  اه  هنیزه  هیلک 

7816183816 یتسپ :  دک  تفاب ،  هداج  رتمولیک 25  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42340200-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42340201-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  تسیل و  قبط  بختنم  بعش  روما و  هرادا  رد  هبوصنم  قیرح  افطا  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000080 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  تسیل و  قبط  بختنم  بعش  روما و  هرادا  رد  هبوصنم  قیرح  افطا  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش وو   تسیل   تسیل قبط   قبط بختنم   بختنم بعش   بعش وو   روما   روما هرادا   هرادا ردرد   هبوصنم   هبوصنم قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالسا نایئادف  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 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  کیتاموتا و  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005961000013 زاین :  هرامش 

مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب لماش  تسویپ  سیونشیپ  ساساربو  دادرارق  یطراک  ماجنا   - یعامتجا نیمات  احیجرت  راک  ماجنا  نسحدرومود  - تسا یمازلا  دیزاب  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا 09123128513 یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - دوب دهاوخ  هژورپ  نایاپ  رد  دادرارق  مامتا  دوجوم و  تیعضو  اب  یزاس  هچراپکیو  تاروسکریاسو 

1845849371 یتسپ :  دک  مالسا ،  ناادف  کینیلک  یلپ  مشیربا  راولب  بنجمالسا  ناادف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33740046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33761606-021 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 4545

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

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

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

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

6080545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110229  هرامش  یرطاب  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101093985007744 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یرطاب  زا  هدافتسا  هلر و  یجورخ  تیلباق   V 220 ژاتلو  ppm 1000 تیساسح  GLA-HX-60 لدم ناتم  زاگ  تشن  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
رتسگ دصار 

هاگتسد 20 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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/1/29هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/10/10عبنم داهنشیپ  ینف 1401/2/10  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detection system 5701 control system 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

ناتم ناتم زاگ   زاگ تشن   تشن هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

gas detection system 5701  control systemgas detection system 5701  control system ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  دادجموءاضما  رهم  دیدزاب  مرفو  تنیرپ  تسویپ  طیارش   / تسویپ طیارش  قبط  یدورو  طایح  یزاسهبو  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش یرازگراب 

1101093321000012 زاین :  هرامش 
شخب ضایف  دیهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 40 دادعت : 

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

سامت نفلت  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  طونم  تخادرپ   / دشاب یم  یمازلا  طبترم  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  دروم  2  . دشاب تکرش  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یشیورد سدنهم  سانشراک 09163638349

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: 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

هناماس هناماس ردرد   دادجموءاضما   دادجموءاضما رهم   رهم دیدزاب   دیدزاب مرفو   مرفو تنیرپ   تنیرپ تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش  / / تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یدورو   یدورو طایح   طایح یزاسهبو   یزاسهبو یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع
 . . دوش دوش یرازگراب   یرازگراب

4848
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSC دنرب قیرح  مالعا  لنپ  تراک  پول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000395 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یسودرف نابایخ  لیوحت   NSC دنرب قیرح  مالعا  لنپ  تراک  پول  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست  هتفه  ات 3  رثکادح  روتکاف  غلبم  کناب ، دات  لیوحت و  زا  سپ  ًانمض  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح و )...   ) طبترم یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464210-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

NSCNSC  دنرب دنرب قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ تراک   تراک پول   پول ناونع : : ناونع 4949
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460630 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهدرادشه یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  نامزاس  هیدات  اب  یرادرب  هرهب  شزوما و  دیدزاب و  هارمه  هب  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  لماک  جیکپ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000788 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  یژرنا  رایمه  ءافطا  هدنزاس  عجرم  یژرنارایمه  یتراجت  مان   S1.HE 1021 لدم یناشن  شتآ  لسوریآ  راکدوخ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

یژرنا رایمه  ءافطا  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دذرگیم لاطبا  تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  , ددرگ هدهاشم  تسویپ  مرف  اهب و  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنهدرادشه هدنهدرادشه یاهمتسیس   یاهمتسیس ناونع : : ناونع 5050

یناشن یناشن شتآ   شتآ لسوریآ   لسوریآ راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماع تیریدم  نامتخاس  هنایار  زکرم  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001007000125 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم 02127938785 زا  دیدزاب  یارب  یگنهامه  تهج  نینچمه  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: 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

نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ) حرش  هب  ) نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  یاه  نامتخاس  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلکنان یاقآ  بانج   09123977456 سامت : هرامش 

1101000400000039 زاین :  هرامش 
نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   NOTIFIER هدنزاس عجرم   NOTIFIER یتراجت مان   NFX-WS-RR+WRR لدم قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ریژآ  الاک :  مان 
راگنداپ رذآ  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1589614631 یتسپ :  دک  عاعش پ 91 ،  نادیم  ماقم  مئاق  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381509-021 :: 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

هنایار هنایار زکرم   زکرم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 5252

رورس رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت نامززا  هام   4 دودح باسح  هیوست.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تازج  قیرح - افطا  لرتنک  هاگتسد  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تس هدننک  نیمات  هدهع  هب  زاریش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تساداتو 

1101093631004764 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   Scame Sistemi Srl هدنزاس عجرم   S81-CCT1 لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  دربراک  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.تسلاک  داتو  لیوحت  نامززا  هام   4 دودح باسح  هیوست.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تازج  قیرح - افطا  لرتنک  هاگتسد  هعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  زاریش  رابنا  ات 

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

32303157-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساداتو تساداتو لیوحت   لیوحت نامززا   نامززا هام   هام   44 دودح دودح باسح   باسح هیوست.دشاب   هیوست.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد تازج   تازج قیرح - - قیرح افطا   افطا لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد هعطق   هعطق ناونع : : ناونع
.تس .تس هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   زاریش   زاریش رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه

5454
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم لرتنک  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یزکرم  لناپ  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000532 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا تمیق  تسویپ  تاصخشم  قباطم  هعلاطم و  تقدب  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  دشاب  - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ،  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .ددرگ 

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

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: 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

رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تیاعر  اب  ینمیا  قیرح و  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  قبط  هطوبرم  یاهدرادناتسا 

1101094524000021 زاین :  هرامش 
رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرواشم 1 دادعت : 

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

قبط هطوبرم  یاهدرادناتسا  لماک  تیاعر  اب  ینمیا  قیرح و  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133128649 (( دشابیم یمازلا  زکرم  زا  دیدزاب   )) تسویپ دادرارق 

3765189364 یتسپ :  دک  رهش ،  میسن  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56751698-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56751698-021 :: 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

یزکرم یزکرم لرتنک   لرتنک قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزکرم   یزکرم لناپ   لناپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 5555

ینمیا ینمیا وو   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوارس انیس  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6081723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا  نیمات  انیس  هاگنامرد  نامتخاس  تهج  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093061000002 زاین :  هرامش 
ناوارس انیس  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناوارس ناتسچولب ،  ناتسیس و  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمأت  انیس  هاگنامرد  یربرفاسم ـ  لانیمرت  بنج  ملعم ـ  راولب  ناوارس ـ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9951663161

37644740-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37644740-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نالعا6080837 روسنس  هب  زهجم  تشگنا  رثا  تراک /  زمر /  اب  لفق  برد  یکینورتکلا  هریگتسد  ددع  1
تقرس دض  متسیس  قیرح و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سپ6081218 تامدخ  همان  تنامضو  یناشن  شتآ  هیدیئاتو  زوجم  یاراد  یلزد  دنرب  قیرح  مالعا  لنپ 
امرفراک هیدیئاتاب  ( تسا هباشم  دک  ناریا  شورف ( زا 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس تهج   تهج کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

22-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6079993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BTS نتنآ ولکد  تازیهجت  یروآ  عمج  لیابوم و  تازیهجتو  لکد  بصن  دادرارق  سیون  شیپ  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

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 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک حرش  قباطم  نیمارو  ناتسرهش  یلعقداص  دادما  نامتخاس  یتارباخم  یرتویپماک و  هکبش  یراک  ویسپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ

1101092769000328 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ راک  حرش  قباطم  نیمارو  ناتسرهش  یلعقداص  دادما  نامتخاس  یتارباخم  یرتویپماک و  هکبش  یراک  ویسپ  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81972102-021  ، 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

BTSBTS نتنآ   نتنآ ولکد   ولکد تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج وو   لیابوم   لیابوم تازیهجتو   تازیهجتو لکد   لکد بصن   بصن دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 5858

 . . تسویپ تسویپ راک   راک حرش   حرش قباطم   قباطم نیمارو   نیمارو ناتسرهش   ناتسرهش یلعقداص   یلعقداص دادما   دادما نامتخاس   نامتخاس یتارباخم   یتارباخم وو   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش یراک   یراک ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لانیجروا لصا (  ون و  دص  رد  دص  یتساوخرد  مالقا  ** تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ** هس هیال  وکسیس  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001463 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نوماه تاعالطا  یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-48T-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

روتکافشیپ یرازگراب.یراک  زور  تسیب  تخادرپ.دشابیم  یمازلا  هدش  یرازگراب  روتکافشیپ  رد  ندوب  لانیجروا  ون و  دیق.دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( لانیجروا لانیجروا لصا (  (  لصا وو   ونون   دصدص   ردرد   دصدص   یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا **** تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط  **  ** هسهس هیال   هیال وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 6060

 - - هنایار هنایار دربراک   دربراک هعطق   هعطق دربردام   دربردام تروپ - - تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار -  -  هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   هنایار -  -  هنایار رگپاچ   رگپاچ یناگیاب -  -  یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع
هنایار هنایار لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه
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یفسوی 09143018134 یاقآ  یت  یآ  راکمه  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج  یقاصلا و  تسویپ  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000584 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AV122C2 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
دورالوط یراقفلاوذ  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2055D لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

شلات راک  نیرز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/1 شزادرپ تعرس   i3-2100 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TT-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

هدازدمحا ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  هژیوآ  یتراجت  مان   WD لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  مدع  / دش دهاوخ  تخادرپ  ههام  3 تدمب ینف  رظان  داتو  الاک  لیوحت  زا  دعب  / تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک  / تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لطاب  هلزنمب  یقاصلا  تسویپ  رد 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6080293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چوس  قرب - ولبات   - هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000357000052 زاین :  هرامش 

کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دنلیات هدنزاس  روشک  هکبش  وکیات  هدننک  هضرع  عجرم  وکیات  یتراجت  مان  ویاف  تک  لدم   m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناطلس سدهم  هطوبرم 09121028365  سانشراک  دات  هب  تسیابیم  مالقا  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یرب  راب  تسیمازلا - روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  هام  هس  تخادرپ.دسرب  دمحم 

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  جیسب  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173535-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173513-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعراهچ  HP1GB 4PORT 366T PN:811546-B21 رورس هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000256 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدسا یاقا  یگنهامه 06153507223  تهج  سانشراک  سامت  هرامش  دشابیم  تسویپ  هب  الاک  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507776-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس قرب - - قرب ولبات   ولبات  - - هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6262

رورس رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6363
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RS232 , RS485 , RS485 لدبم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000609 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

 . دشابیم هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RS232  ,  RS485 ,  RS485RS232  ,  RS485 ,  RS485 لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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ناتسرل ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6080905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهعب  هدش  رکذ  تارادا  ات  باهذ  بایا  لمح و  هنیزه  ناتسرل - انزا  دورود و  دابآرون ، یاه  ناتسرهش  هکبش  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - دشاب یم 

1101005155000011 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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 5,500 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا - دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  هدش  رکذ  تارادا  ات  باهذ  بایا  لمح و  هنیزه  ناتسرل - انزا  دورود و  دابآرون ، یاه  ناتسرهش  هکبش  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مالعتسا  اب  قباطم  سانجا  مامت  دشاب - یم  هباشم  دک 

6818618734 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  لته  یوربور  نیرگ  نابایخ  یتعیرش -  نابایخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33312883-066  ، 33312983-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312983-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف هدهعب   هدهعب هدش   هدش رکذ   رکذ تارادا   تارادا اتات   باهذ   باهذ بایا   بایا وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ناتسرل - - ناتسرل انزا   انزا وو   دورود   دورود دابآرون ، ، دابآرون یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع
-- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- دشاب دشاب یمیم  

6565
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ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fortigate 100F تیگ یتروف  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003193000033 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
Fortigate 100F تیگ یتروف  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ  تساوخرد  - 

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

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لاسرا  هنیزه  .دشاب  هزور  تست 10  تلهم  هارمه  هب  هلاسکی  نیالفآ  تیدپآ  هلاسکی و  یتناراگ  یاراد  ، NEW لانیجروا ، دیاب  یلاسرا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرتشم  هدهع 

4516766859 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  هرادا  نامتخاس  یشبح  لالب  نابایخ  شبن  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771158-024  ، 33770038-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C9200-24T-E وکسیس چوس  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003193000032 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
C9200-24T-E وکسیس چوس  هاگتسد  ود  دیرخ  - 

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

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  الاک  لاسرا  .دشاب  هزور  تست 10  تلهم  اب  هلاسکی  یتناراگ  یاراد  NEW و  ملاس ، لانیجروا ، دیاب  یلاسرا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516766859 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  هرادا  نامتخاس  یشبح  لالب  نابایخ  شبن  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771158-024  ، 33770038-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fortigate 100FFortigate 100F تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6666

C9200 -24T-EC9200 -24T-E  وکسیس وکسیس چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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مرهج ناتسرهش  سانش  قح  هللا  تیآ  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج رد  همان  ساسا  رد  دیق  اب  زاجم  یگدنیامن  یاراد  یتنارگ  لاسکی  یناریا  الاک   ، 2960X-24TS-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نژرو نیرخآ  هاگتسد   IOS روتکاف شیپ  دشاب 

1101093405000007 زاین :  هرامش 
مرهج سانش  قح  هلا  تیا  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هنایار راگن  لاگس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   COMPUTER NETWORK SWICH یتراجت مان   3EH05802AA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7418715963 یتسپ :  دک  یزاسرهشو ،  هار  هرادا  یوربور  مرهج  سانش  قح  هللا  تیآراولب  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54268252-071  ، 54268259-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54268258-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج مرهج ردرد   همان   همان ساسا   ساسا ردرد   دیق   دیق اباب   زاجم   زاجم یگدنیامن   یگدنیامن یاراد   یاراد یتنارگ   یتنارگ لاسکی   لاسکی یناریا   یناریا الاک   الاک  ، ، 29602960 X-24TS-LX-24TS-L هنایار   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
نژرو نژرو نیرخآ   نیرخآ هاگتسد   هاگتسد   IOSIOS روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب   دشاب

6868
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C9200L-24P-4G-EF یلصا یتنراگ  اب  تاضخشماب و  وکسیس  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000394 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یروف لیوحت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  درگ -  یم  زیراو  یراک  هتفه   3 یط ییاهن  غلبم  داتو  لیوحت  زا  سپ   - یروف لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

C9200L-24P-4G-EFC9200L-24P-4G-EF یلصا   یلصا یتنراگ   یتنراگ اباب   وو   تاضخشماب   تاضخشماب وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 6969
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یدربراک یملع  عماج  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 18 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS Storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000071 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
QSAN یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XN7008RE لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 250 ناوت  V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

021-82774430 یزعم سدنهم  ینف  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NAS StorageNAS Storage ناونع : : ناونع 7070
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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 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  تسویپ ) قبط  )  SW Cisco 9200L -48p-4g- poe چیئوس چیئوس sw Cisco 9200L 24p-4g-poe و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101001578000340 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PSL 2960-24 لدم  POE تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یشیرق یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09156001041 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دهشم هاگدورف  رابنا  لیوحت 
تامدخ الاک و  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ ) ) تسویپ قبط   قبط ) )   SW Cisco 9200L -48p-4g-  poeSW Cisco 9200L -48p-4g-  poe چیئوس   چیئوس وو     sw Cisco 9200L 24p-4g-poesw Cisco 9200L 24p-4g-poe چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  لاصتا  تهج  یشک  لباک  تازیهجت  تالا و  قاری  هیلک  هارمه  هب  هرمن 70  راد  هگن  دوخ  لباک  ارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001168000083 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

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

هرامش 09131859086 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  تکرش  نیا  رظان  داتو  راک  مامتا  زا  دعب  تخادرپ  تسیمازلا  همیب  باسح  اصافم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت 

8818613337 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  ناماس - هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233703-038  ، 32229960-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227458-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد هگن   هگن دوخ   دوخ لباک   لباک ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7272

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس نس  ربیف  یاه  لوزآم  تراک HBA و 

تسویپ تاصخشم  قبط 
1101030063000117 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامرآ هوژپ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا الاک  تلاصا  روتکافشیپ و  .تسویپ  تاصخشم  قبط  چوس  نس  ربیف  یاه  لوزآم  تراک HBA و  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171673618 سامت هرامش  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  دشابیم . 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس نسنس   ربیف   ربیف یاه   یاه لوژام   لوژام وو     HBAHBA  تراک تراک ناونع : : ناونع 7373
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیسب میس  یب  هکبش  نتنا  لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000178 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  جیسب  میس  یب  هکبش  نتنا  لباک و  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  هناماس  رد  بصن  هارمه  هب  تازیهجت  ییاهن  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752173-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  .دشابیم  زاین  دروم   ICD-UX570 لدم ادص  طبض  هاگتسد   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002084 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابص ریگارف  زاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   GB 4 تیفرظ  ICD-UX لدم ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88112755-021  ، 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

میس میس یبیب   هکبش   هکبش نتنا   نتنا وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 7474

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا .دشابیم   .دشابیم زاین   زاین دروم   دروم   ICD-UX570ICD-UX570 لدم   لدم ادص   ادص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد  . . تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7575
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمهب   SAN SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000210 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   DELL San Switch لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هیارا  تاحیضوت  یتسویپ و  کرادم  ساسا  رب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم ،  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روهمم  هدش و  دات  تروصب  روتکاف  شیپ  مالعتسا و  گرب  یتسویپ ،  تاصخشم  ندومن  همیمض  . 2 .دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  نارکبریپ   LAN یلحم و هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق قبط 

1101003543000201 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمهب   هارمهب   SAN SWITCHSAN SWITCH ناونع : : ناونع 7676

دادرارق دادرارق قبط   قبط تسویپ   تسویپ هبهب   نارکبریپ   نارکبریپ   LANLAN  وو یلحم   یلحم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک هکبش  ویسپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009003000223 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1402/10/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443691-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  دابآ  ناطلس  هاگتسیا  لرتنک  سسکا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002087 زاین :  هرامش 

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

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7878

هاگتسیا هاگتسیا لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هیهت   هیهت 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 :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناردنزام6080177 قرب  عیزوت  هکبش  نویساموتا  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 23)سیورس و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رامآ6080538 زکرم  انیب  گنیروتینام  متسیس  اناد و  تاعالطا  یروانف  تامدخ  هناماس  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تفایرد6080673 تهج  هوبنا ، ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  شورف  ) تئارق متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
 ( 10001522 هرامش هخاشرس  قیرط  زا  هفرط  ود  تروص  هب  ینتم  مایپ  لاسرا  و 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاناک6080731 یطیحم 6  طیارش  گنیروتینام  هاگتسد  هدننک  هحفص 23)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قباطم6080923 طیارش  تایئزج و  هتسب - رادم  نیبرود  تاموزلم  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و 
هباشم دک  ناریا  یتسویپ -  اهب  مالعتسا  مرف 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6081584 کردم  قبط  سکم  داپ  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 73)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6080106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  بصن  ید و  یا  لا  رگشیامن  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000122 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  لحم  رد  بصن  ید و  یا  لا  رگشیامن  دیرخ  - 

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

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هدش  ءاضما  رهم و  لیمکت و  تروصب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادمردراک  هنومن  هموزر و  یراذگراب  انمض  .ددرگیم  مالعا  دودرم 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   یدید   یایا   لالا   رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P6 یرهش نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000346 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نابات ونت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا   PH 7/62 لدم یگنر  مامت   LED یرهش نویزیولت  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

P6P6 یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 135 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qxckjz3auw5td?user=37505&ntc=6081576
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6081576?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  سیورس   ، بصن هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000239 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/10/25 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  ییولیک  لطس 20 تساوخرد  قبط  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000555 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یمیش کانور  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 20 یکیتسالپ لطس  یدنب  هتسب  عون  دیفس  لودج  گنر  الاک :  مان 
لطس 3,440 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  مالعتسا  قبط  یتساوخرد  مالقا  نامزاس .  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس  ، ، بصن بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط ییولیک   ییولیک 2020 لطس   لطس تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 135 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jww2lqx8lrxtz?user=37505&ntc=6080054
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6080054?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g4ft2gn7q74ya?user=37505&ntc=6080118
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6080118?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ کرادم  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000088 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لماک  تسب  هیاپ و  اب  سوبوتا  هاگتسیا  ولبات  ددع  دیرخ 250  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095386000011 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  رفاسم  وراب  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هئارا  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لماک  تسب  هیاپ و  اب  سوبوتا  هاگتسیا  ولبات  ددع  دیرخ 250   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917335981 یتسپ :  دک  تعنص ،  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37304901-035  ، 37304900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37200399-035 :: 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 کرادم   کرادم قبط   قبط جنس (  (  جنس تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 8484

هدش هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم لماک   لماک تسب   تسب وو   هیاپ   هیاپ اباب   سوبوتا   سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا ولبات   ولبات ددع   ددع   250250 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج مرگ و  یبیرقت 90 نزو  اب  گنر  درز  رتم ، یتناس  2 تماخض ، داعبا 10*10و  اب  هفرط  کی  راد  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ناتسژد تکرش  احیجرت  مواقم ( نکشن و   ABS

1101095386000010 زاین :  هرامش 
دزی یرادرهش  رفاسم  وراب  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

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

مواقم نکشن و   ABS سنج مرگ و  یبیرقت 90 نزو  اب  گنر  درز  رتم ، یتناس  2 تماخض ، داعبا 10*10و  اب  هفرط  کی  راد  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ناتسژد تکرش  احیجرت  )

8917335981 یتسپ :  دک  تعنص ،  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37304901-035  ، 37304900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37200399-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABSABS سنج   سنج وو   مرگ   مرگ 9090 یبیرقت   یبیرقت نزو   نزو اباب   گنر   گنر درز   درز رتم ، ، رتم یتناس   یتناس 22 تماخض ، ، تماخض وو   1010 ** 1010 داعبا   داعبا اباب   هفرط   هفرط کیکی   راد   راد نیگن   نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
مواقم مواقم وو   نکشن   نکشن

8686
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رها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طایتحا  نز  کمشچ  هناخ  هس  .گنر  هس  ییامنهار  غارچ  هناخ  هس.رامش  سوکعم  هناخ  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم کی  یکیتسال  هدننک  ادج  یتسد .)  - دنمشوه ) کیتاموتا هنامز  هس  یهدنامرف  هاگتسد 

1101005784000057 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 220 ژاتلو  AWL-220 لدم یلومعم  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
تس 356 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  طایتحا 4  نز  کمشچ  هناخ  هس  ددع .   37 گنر هس  ییامنهار  غارچ  هناخ  هس   . ددع رامش 11 سوکعم  هناخ  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددع یرتم 300  کی  یکیتسال  هدننک  ادج  ددع .   4 یتسد )  - دنمشوه ) کیتاموتا هنامز  هس  یهدنامرف  هاگتسد 

5451741377 یتسپ :  دک  رها ،  یرادرهش  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232401-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44232403-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم کیکی   یکیتسال   یکیتسال هدننک   هدننک ادج   ادج یتسد .) .) یتسد  - - دنمشوه دنمشوه )) کیتاموتا کیتاموتا هنامز   هنامز هسهس   یهدنامرف   یهدنامرف هاگتسد   هاگتسد  - - ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 8787
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ناجنز ناتسا  هدنبادخ  ناتسرهش  سیومالغ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم یماسا  یکیفارت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201097044000001 زاین :  هرامش 

هدنبادخ ناتسرهش  دور  هنیزب  شخب  سیو  مالغ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
هلول یرتم  یزلف 3  هیاپ  یسدنهم 4) هدر  گنربش  کیتاتساورتکلا 3) گنر  رتم 2) یلیم  تماخض 2  هب  رتم  یتناس  رد 80  داعبا 33  هب  ینهآ  قرو  ولبات :  زیاس  (1 - 

( دشاب یم  رتم  یلیم  قرو 2  زا  اه  تسب   ) اه هیاپ  هب  لاصتا  تهج  یباتک  تسب  یتفخ و  تسب  ددع  بصن 5)2  تهج  کخاش  پگ و  یاراد  هرمن 6 
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

ددع  93 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ 3) مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  یتسیاب  یداهنشیپ  تمیق  ( 2 دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تخادرپ  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  همیب  تاروسک  تخادرپ 

4588116939 یتسپ :  دک  سیو ،  مالغ  یرایهد  سیو  مالغ  یاتسور  دور  هنیزب  شخب  هدنبادخ  ناجنز  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34622232-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34622232-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یماسا   یماسا یکیفارت   یکیفارت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8888
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل هب  دینکن  هجوت  نا  هب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  هریغو  نوتیارب  دنرب  اب  لسکیپاگم  نیبروددیرخ 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک عوجر  تسویپ 

1101003290000131 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6081573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000190 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/10 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل هبهب   دینکن   دینکن هجوت   هجوت نانا   هبهب   دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هریغو   هریغو نوتیارب   نوتیارب دنرب   دنرب اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم نیبروددیرخ  44 نیبروددیرخ ناونع : : ناونع
دینک دینک عوجر   عوجر تسویپ   تسویپ

8989

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاههاگتسیا یارب  ددع  دادعت 17  هب  ییامناج  ولبات  مرفتلپ  یوررب  بصن  گنربش و  اب  هشقن  میسرت  باق و  میرف و  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ناریگناخ دهشم و  هلول  طوطخ 

1101091475000488 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاسیسات اب  کرتشم  ریش  هاگتسیا  تاسیسات  تیعقوم  ییامناج و  ولبات  مرفتلپ  یوررب  بصن  گنربش و  اب  هشقن  میسرت  باق و  میرف و  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ناریگناخ دهشم و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  هدودحم  یاههاگتسیا  یارب  ددع  دادعت 17  هب  یناسرزاگ 

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

33004470-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اههاگتسیا اههاگتسیا یارب   یارب ددع   ددع دادعت  1717   دادعت هبهب   ییامناج   ییامناج ولبات   ولبات مرفتلپ   مرفتلپ یوررب   یوررب بصن   بصن وو   گنربش   گنربش اباب   هشقن   هشقن میسرت   میسرت وو   باق   باق وو   میرف   میرف تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9191

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/27عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلیاف  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  - faac ناشن  - کیتاموتا برد  یلیر  کج  ناونع : 

14013092 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تقرس  دض  متسیس  قیرح و  نالعا  روسنس  هب  زهجم  تشگنا  رثا  تراک /  زمر /  اب  لفق  برد  یکینورتکلا  هریگتسد  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  اب  قبطنم  یتناراگ ، 

1101005465000032 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراپ تعنص  قاری  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ALOCK یتراجت مان   N120  + لدم نیالنآ  لرتنک  تیلباق  اب  یتشگنا  رثا  لاتیجید  لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  .شورف  زا  سپ  تامدخ  هارمه  هب  دشاب  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  قبطنم  الماک  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدوزفا  شزرا  هارمهب 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230694-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

faacfaac ناشن   ناشن  - - کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یلیر   یلیر کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

تقرس تقرس دضدض   متسیس   متسیس وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم تشگنا   تشگنا رثا   رثا تراک /  /  تراک زمر /  /  زمر اباب   لفق   لفق برد   برد یکینورتکلا   یکینورتکلا هریگتسد   هریگتسد ددع   ددع 11 ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ) تسویپ یاه  لیاف  قبط  هرادجود ، هرجنپ  ددرت و  لرتنک  متسیس  برد و  شیامرس ، متسیس  هیبعت  ینامتخاس ، تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک 

1101005428000236 زاین :  هرامش 
نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تساوخرد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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

هرادجود هرادجود هرجنپ   هرجنپ وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   برد   برد شیامرس ، ، شیامرس متسیس   متسیس هیبعت   هیبعت ینامتخاس ، ، ینامتخاس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور هد  هیوست.لحم  رد  لیوحت.یمازلاروتکاف  شیپ.یموب  تیولوا.تسویپ  لیاف  قبط  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09150684326 یناطلس.یراک

1101004761000128 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور هد  هیوست.لحم  رد  لیوحت.یمازلاروتکاف  شیپ.یموب  تیولوا.تسویپ  لیاف  قبط  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  بصنودیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09150684326 یناطلس.یراک

9178715935 یتسپ :  دک  تثعب 2 و 4 ،  نیب  تثعب –  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36014262-051  ، 38470107-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38422756-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یایا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  قباطم  یروهمج  هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000094 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوخ و  دنراد ) مزال  ییالاب  تیساسح  هتبلا  هک   ) هدوب اهروتوم  یزادنا  هار  سیورس و  طقف  هرامش 1  دروم  هک  دوش  یم  دیکأت  - تسویپ هب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هبعش رد  دنشاب  یم  دوجوم  روتوم  هاگتسد  ود 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ( جورخ دورو و  تیگ  ) ددرت لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلکنان یاقآ  بانج   09123977456 سامت : هرامش 

1101000400000040 زاین :  هرامش 
نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1589614631 یتسپ :  دک  عاعش پ 91 ،  نادیم  ماقم  مئاق  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381509-021 :: 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

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن الاک ، ، الاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9696

(( جورخ جورخ وو   دورو   دورو تیگ   تیگ )) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  مزاول  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001056000094 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیافرد  مزاول  تساوخرد  تسیل  تاصخشم و  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  الاک  تنامض.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992900-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: 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

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1858-14011451 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6080646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسورزکرم ناتسرامیب و4 یصصخت  کینیلک  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرودددع  بصنو 30 هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030426000114 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ینویزیولت یاه  همانرب  ییویدیو و  ییامنیس ، ملیف  اب  طبترم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نامتخاس 5 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

برغنالیگ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک  نیمات  هدهعبراک  مزاول  نینچمهو  تسویپ ) مرف  قبط  ) یبناج مزاولواه  هاگتسد  یمامت  یزادنا  هار  بصنو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  یزادنا 2 هارو  بصنزا  سپ  هجو  تخادرپ 

دشابیم ناتسرهش  یموب  ناگدننک  نیماتاب  تیولوا 

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصصخت یصصخت کینیلک   کینیلک نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرودددع   نیبرودددع 3030 بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101090327000017 زاین :  هرامش 
رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

ناریا بوذ  سرپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1   HV-02C لدم  CCTV لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  هطوبرم  مرف  لیمکت  لحم و  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  طیارش  هیلک  تیاعر 

.دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ناتسا  یموب  یاه  تکرش  طقف 
.دشاب اههاگدورف  رد  تیلاعف  هقباس  یاراد  تکرش 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف ردرد   مالقا   مالقا وو   قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش رکذ   رکذ تسویپ   تسویپ

10110 1
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یوضر ناسارخ  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یتسویپ -  اهب  مالعتسا  مرف  قباطم  طیارش  تایئزج و  هتسب - رادم  نیبرود  تاموزلم  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک 

1101005243000058 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راویژ هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZR-N134-H108 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137795676 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  نارگراثیاروماودیهشداینب  لک  هرادا  12 سردم سردمراولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256003-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228182-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا یتسویپ -  -  یتسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم طیارش   طیارش وو   تایئزج   تایئزج هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تاموزلم   تاموزلم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هباشم هباشم

102102
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یکناویا یرادرهش   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 T1A21 مادددع DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP 119 ددع تیال 7 مراو  زلف  هندب   AHD 2Mp نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لیمکت  کردم  - نرتسو شفنب  رت  دراه 2 - رآ یو  ید   XVR 5232 ANI3

1101005891000023 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یکناویا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 31 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3591896499 یتسپ :  دک  یکناویا ،  یرادرهش  یناقلاط  هلا  تیآ  راولب  یکناویا  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34521000-023  ، 3452100-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34522110-023 :: 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

T1A2 1 T 1A2 1  XVR 5232  ANI3XVR 5232  ANI3  مادددع مادددع DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP 119DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP 119 ددع ددع تیال  77 تیال مراو   مراو زلف   زلف هندب   هندب   AHD AHD 2Mp2Mp  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ لیمکت   لیمکت کردم   کردم -- نرتسو نرتسو شفنب   شفنب رترت   22 دراه   دراه -- رآرآ یویو   یدید  

103103
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راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب یتناراگ  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093676000027 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   0F27439 لدم  TB 10 تیفرظ  SAS 12G-4KN 7.2 K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یمتسر بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR3208 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NVRNVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 104104
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6081318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز هاگدورف  یریوصت  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج  مزاول  نرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000048 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هزورپ 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراددیاب هدننک  نیمات  ، تسویپ تسیل  قبط  نادهاز  هاگدورف  یریوصت  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج  مزاول  هارمه  هب  نرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تسویپ  کرادم  یرازگراب  وداتدشاب  یعامتجا  هافروراک  نواعت  ترازوزا  یدنب  هبترربتعم  یهاوگ  ینمیا و  تیحالصداتربتعم  همانیهاوگ 

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

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج مزاول   مزاول وو   نرود   نرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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ناریا رامآ  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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاناک  ود  یس و   DAHUA دنرب  NVR5832-4KS2 لدم ( هتسبرادم یاه  نیبرود  ملیف  طبض  هاگتسد  )NVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شفنب لاتیجید  نرتسو  لدم  یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه 

1101003013000129 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یمتسر بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR3204 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لدم یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه  هب  لاناک  ود  یس و   DAHUA دنرب  NVR5832-4KS2 لدم NVR هاگتسد اقیقد  زکرم  تساوخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا شفنب  لاتیجید  نرتسو 

ددرگ هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 
تسا یمازلا  هناماس  یاهدنیارف  همادا  یارب  نآ  تاصخشم  قابطنا  الاک و  تیور 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: 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

هارمه هارمه هبهب   لاناک   لاناک ودود   وو   یسیس     DAHUADAHUA  دنرب دنرب   NVR5832 -4KS2NVR5832 -4KS2 لدم   لدم (( هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ملیف   ملیف طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد )) NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
شفنب شفنب لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو لدم   لدم یتیابارت   یتیابارت شششش   دراه   دراه ددع   ددع تشه   تشه

106106
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ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000109 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  - 

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

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

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  طرش 5  دیق و  یب  تنامض  لاس   3- تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  هاگتسد   7- هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004658000055 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وتکادام ناگرزاب  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   SCD SEIRIES لدم  dome camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هنیدوپ  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159698328

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: 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

(.(. تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 107107

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اراتسآ یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  سکم  داپ  هتسبرادم  نیبرود  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094824000017 زاین :  هرامش 

اراتسا یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   IB2521-VS هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لوبق  لباق  یتسویپ  کردم  قبط  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391985113 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835199-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44835199-013 :: 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

6080169 ( یتسویپ کرادم  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  هحفص 61)تاعطق و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاناک6080731 یطیحم 6  طیارش  گنیروتینام  هاگتسد  هدننک  هحفص 23)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یم6080928 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  هریغو  نوتیارب  دنرب  اب  لسکیپاگم  نیبروددیرخ 4
دینک عوجر  تسویپ  تسیل  هب  دینکن  هجوت  نا  هب  دشاب 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ6081573 کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 61)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسا6080913 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتسویپ یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط سکم   سکم داپ   داپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 109109

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 " ) " ) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم6080923 طیارش  تایئزج و  هتسب - رادم  نیبرود  تاموزلم  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و 
هباشم دک  ناریا  یتسویپ -  اهب  مالعتسا  مرف 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6081209NVR شخپ طبض و  هاگتسد  لانرتنیا -  کسید  هحفص 73)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنرب6081392  NVR5832-4KS2 لدم ( هتسبرادم یاه  نیبرود  ملیف  طبض  هاگتسد  )NVR هاگتسد
لاتیجید نرتسو  لدم  یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه  هب  لاناک  ود  یس و   DAHUA

شفنب

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

قیرح6080544 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم 
قیرح ءافطا  کیتاموتا و 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سپ6081218 تامدخ  همان  تنامضو  یناشن  شتآ  هیدیئاتو  زوجم  یاراد  یلزد  دنرب  قیرح  مالعا  لنپ 
امرفراک هیدیئاتاب  ( تسا هباشم  دک  ناریا  شورف ( زا 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6081327NSC دنرب قیرح  مالعا  لنپ  تراک  هحفص 33)پول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

باسح6081578 هیوست.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تازج  قیرح - افطا  لرتنک  هاگتسد  هعطق 
هدننک نیمات  هدهع  هب  زاریش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تساداتو  لیوحت  نامززا  هام   4 دودح

.تس

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزکرم6081595 لرتنک  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یزکرم  لناپ  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 33)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6081723 تهج  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 33)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسیا6081705 لرتنک  سسکا  هحفص 43)هیهت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6081573 کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 61)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  گنیجیپ -  نفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000560 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هداز ناخ  رداق  راسهوک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SHM2100U لدم راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لیمکت  یتسویپ  یاه  مرف  .دشاب  یتسویپ  تسیل  قبط  الاک  تاصخشم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: 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

تسویپ6081494 تسیل  قبط  گنیجیپ -  هحفص 84)نفورکیم  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هرادجود6081111 هرجنپ  ددرت و  لرتنک  متسیس  برد و  شیامرس ، متسیس  هیبعت  ینامتخاس ، یاهمتسیستایلمع  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6081713( جورخ دورو و  تیگ  ) ددرت یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط گنیجیپ -  -  گنیجیپ نفورکیم   نفورکیم ناونع : : ناونع 1101 10
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  کینیلک  برد  ات  لقنو  لمح  هنیره  تسا  هدش  باختنا  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا  زاگو  ردوپو  co2 یناشن شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  الاک  هدنشورف 

1101092386000014 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 4 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   kg 25 تیفرظ  W.S.P.25B لدم راد  خرچ  یزلف  ردنلیس  قیرح  ءافطا  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرک  یب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

داپ شتآ  ناریا  هدننک 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
داپ شتآ  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 30 تیفرظ  WCD-30 لدم راد  خرچ  یزلف  ردنلیس  قیرح  ءافطا  کینبرک  دیردینا  زاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

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

ایسآ ریفس  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  ایاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لوسپک   B-C-E لدم  kg 6 تیفرظ یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
نژیو

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هناماس  ردالاک  دنرب  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارادشاب  یم  تخادرپ  لباق  یراک  زور  یط 10 هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  الاک  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  IRC دک یمسر و  روتکاف  هئارادنشابدارادناتساوزور  خیرات  یاراد  قوف  یاهلوسپک  دشاب  یناریا  قوف  یالاکدشاب 

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   کینیلک   کینیلک برد   برد اتات   لقنو   لقنو لمح   لمح هنیره   هنیره تسا   تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هنومن   هنومن ناونع   ناونع هبهب   دکدک   ناریا   ناریا زاگو   زاگو ردوپو   ردوپو co2co2 یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   الاک   الاک هدنشورف   هدنشورف

1 1 11 1 1
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج مود  برد  کینورتکلا و  هریگتسد  دقاف  رورس  قاتا  تهج  برد  کی  لماش  رورس  قاتا  قیرح  تقرس و  دض  برد  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تاصخشم  اب  قباطم   . قرب قاتا 

1101005465000031 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  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 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک نیرتهب  اب  تسا  یمازلا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب.ددرگ  دیق  هدوزفا  شزرا  هارمهب  غلبم  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  ردا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همان تنامض  و 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230694-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قاتا قاتا تهج   تهج مود   مود برد   برد وو   کینورتکلا   کینورتکلا هریگتسد   هریگتسد دقاف   دقاف رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج برد   برد کیکی   لماش   لماش رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم  . . قرب قرب

1121 12
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن قبط  زوریپ  لامش  یزاس  نیشام  دنرب  کنیس  تیهو  پمال  نودب   FLB-L ییا هشیش  ییاهناوتسا  قیرحدض  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم

1201004010000393 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
ددع  75 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ددرگ  یم  زیراو  یراک  هتفه  ود  یط  ییاهن  غلبم  لیوحتو  دات  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا ییا هشیش   هشیش ییاهناوتسا   ییاهناوتسا قیرحدض   قیرحدض غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 113113

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم قیرح   قیرح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ هاگتسد   هاگتسد   4242 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  قیرح  هدننک  شوماخ  هاگتسد  دیرخ 42  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000177 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 25 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 30 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 6 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 82 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 50 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 6 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قباطم  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ  اذل  .دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسا  رکذب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  تسویپ  ینف 

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004765 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 100 دادعت : 

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

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  ناتسا  تخاسریز  تاطابترا  تیریدم  قیرحءافطا  یاه  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002086 زاین :  هرامش 

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

ددع 100 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 115115

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

هنیره6080061 تسا  هدش  باختنا  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا  زاگو  ردوپو  co2 یناشن شتآ  لوسپک 
دشاب یم  الاک  هدنشورف  هدهع  هب  کینیلک  برد  ات  لقنو  لمح 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

دقاف6080100 رورس  قاتا  تهج  برد  کی  لماش  رورس  قاتا  قیرح  تقرس و  دض  برد  ددع  ود 
یتسویپ تاصخشم  اب  قباطم   . قرب قاتا  تهج  مود  برد  کینورتکلا و  هریگتسد 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

بعش6080374 روما و  هرادا  رد  هبوصنم  قیرح  افطا  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و 
یتسویپ طیارش  تسیل و  قبط  بختنم 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6080544 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم 
قیرح ءافطا  کیتاموتا و 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ییا6080649 هشیش  ییاهناوتسا  قیرحدض  هحفص 10)غارچ  قیرح  ( قیرح

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

نالعا6080837 روسنس  هب  زهجم  تشگنا  رثا  تراک /  زمر /  اب  لفق  برد  یکینورتکلا  هریگتسد  ددع  1
تقرس دض  متسیس  قیرح و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سپ6081218 تامدخ  همان  تنامضو  یناشن  شتآ  هیدیئاتو  زوجم  یاراد  یلزد  دنرب  قیرح  مالعا  لنپ 
امرفراک هیدیئاتاب  ( تسا هباشم  دک  ناریا  شورف ( زا 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6081327NSC دنرب قیرح  مالعا  لنپ  تراک  هحفص 33)پول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6081382 ینف  تاصخشم  قباطم  قیرح  هدننک  شوماخ  هاگتسد  هحفص 10)دیرخ 42  قیرح  ( قیرح

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

یناشن6081422 شتآ  لسوریآ  راکدوخ  قیرح  ءافطا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هنایار6081449 زکرم  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  هحفص 33)سیورس ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6081518 یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسد6081561 هدننک  هحفص 10)شوماخ  قیرح  ( قیرح

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

باسح6081578 هیوست.دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تازج  قیرح - افطا  لرتنک  هاگتسد  هعطق 
هدننک نیمات  هدهع  هب  زاریش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تساداتو  لیوحت  نامززا  هام   4 دودح

.تس

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزکرم6081595 لرتنک  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یزکرم  لناپ  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 33)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6081704 ءافطا  یاه  لوسپک  هحفص 10)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6081712 افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم ،
ینمیا و 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6081723 تهج  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 33)نیمات  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

یرادا6080028 نکاما  اه و  هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هحفص 13)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکتد ددع  کی  دیرخ  یژولویدار و  هاگتسد  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000063 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییامنهار 09183740248 هنوگ  ره  تهج  هدوتس  سدنهم  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  تاصخشم   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیدج6080165 دنب  نامتخاس  زاگ  یشک  هحفص 33)هلول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روتکتد6080977 ددع  کی  دیرخ  یژولویدار و  هاگتسد  هحفص 91)ءاقترا  روتکتد  ( روتکتد

روتکتد روتکتد ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ وو   یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یمشچ 5  روسنس  - ددع دود 7  روسنس  - ددع کی   SP6000 سکوداراپ ریگدزد  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یلخاد 1  ریژآ  - ددع ینوریب 1  ریژآ 
1101004658000053 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زیردنق یلعدیس  هدننک  هضرع  عجرم  زیردنق  یلعدیس  هدنزاس  عجرم   ZWAVE یتراجت مان   kg 20 یالاب نزو   DZ1 لدم ریگدزد  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفریذپ دهاوخ  تروص  کناب  ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگدزد6081420 یکینورتکلا  هحفص 93)مشچ  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریگدزد ریگدزد یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ هس  هظفاح و  تراک  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090169000021 زاین :  هرامش 

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب  - 1 - 

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاداهنشیپ لوبق  ای  در  رد  هاگشناد  دشاب 3  ینالوط  ءاضقنا  خیرات  یاراد  دشابیم 2 - سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هتفه  ود  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنتسرف  هدهع  هب  ناجنز  ناتسا  تشادهب  زکرم  رابنا  برد  ات  لمح  هیارک  تسا 4 - راتخم 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  - ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  - یدازآراولب - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613113

33156329-024  ، 33156378-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421015-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ هسهس   وو   هظفاح   هظفاح تراک   تراک وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب یزکرم  هبعش  تاناما  قودنص  تهج  تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  یژولونکت  اب  دنمشوه  هریگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003777000020 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  یژولونکت  اب  دنمشوه  هریگتسد  دیرخ  - 

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

1401/10/14 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یمازلا ) دامن خساپ  تسویپ  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  افطل  یمارگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب دنجریب یزکرم   یزکرم هبعش   هبعش تاناما   تاناما قودنص   قودنص تهج   تهج تشگنا   تشگنا رثا   رثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت یژولونکت   یژولونکت اباب   دنمشوه   دنمشوه هریگتسد   هریگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یهگآ  تبث  تهج  افرص  هباشم و  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم یزکرم  رتفد  لحمرد  بصن  هارمهب  سنارفنک  نیبرود  دیرخ 

یولوم 09154124329 سدنهم  لاوس  هنوگره  تهج 
1101001533000072 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینوس  RX1 لدم یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یهگآ  تبث  تهج  افرص  هباشم و  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم یزکرم  رتفد  لحمرد  بصن  هارمهب  سنارفنک  نیبرود  دیرخ 

یولوم 09154124329 سدنهم  لاوس  هنوگره  تهج 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوس ینوس   RX1RX1 لدم   لدم یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یراوید  ) نویزولت هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000762 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( یراوید  ) نویزولت هیاپ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یراوید یراوید  ) ) نویزولت نویزولت هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 135 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2egjbwwc55y9f?user=37505&ntc=6081186
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6081186?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا ربتعم  یتناراگ  اب   2 تکاپ ومسا  لدم  یآ  یج  ید  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000405 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DCR-HC96 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب نیبرود  لاسرا  هنیزه  - ههام تخادرپ 3  - یلصا ربتعم  یتناراگ  اب  تکاپ 2  ومسا  لدم  یآ  یج  ید  یرادربملیف  نیبرود  - دشابیم هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ 09174529349 تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122163-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یلصا ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     22 تکاپ تکاپ ومسا   ومسا لدم   لدم یآیآ   یجیج   یدید   یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123

روتکاتنک روتکاتنک  -  - EPDUEPDU  زویف زویف دیلک   دیلک ییولبات - - ییولبات رتم   رتم تلو   تلو  - - تکپماک تکپماک کیتاموتا   کیتاموتا قرب   قرب دیلک   دیلک یرطاب -  -  یرطاب رژراش   رژراش لاتیجید -  -  لاتیجید نیبرود   نیبرود رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاضاقت 9934131 هرامش  هب  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007752 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوپملا یتراجت  مان   LI-41C لدم لاتیجید  نیبرود  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BLM1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BLM1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BCS1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
MOULDEDCAE CIRCUIT-BREAKERS یتراجت مان   CDC176511M5 لدم  A 25 نایرج تدش   V 240-220 ژاتلو تکپماک  کیتاموتا  قرب  دیلک  الاک :  مان 

مارآ راید  نهک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ولبات ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   Iskara یتراجت مان   FQ0407_0011364 لدم  analog ییولبات رتم  تلو  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نوسکیرا تامدخ  متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم   ERICSSON یتراجت مان   Circuit Breaker لدم  EPDU زویف دیلک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CONTACTOR یتراجت مان   TRK5463529000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   CONTACTOR-2NO-2NC یتراجت مان  ینف 8461331  هرامش   GM ویتوموکل یکیرتکلا  نیباک  هعطق  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   POTENTIOMETER یتراجت مان   MA010710005 ینف هسانش   DIP رتمویسناتپ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  // دوش هعجارم  تسویپب  // دشابیم هباشم  اهدک  ناریا   // یاضاقت 9934131 هرامش  هب  یقرب  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6080169 ( یتسویپ کرادم  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  هحفص 61)تاعطق و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6080207 نیبرود  مزاول  هحفص 73)تازیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیاپ6080470 هس  هظفاح و  تراک  نیبرود و  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6080646 رادم  نیبرود  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یصصخت6080681 کینیلک  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرودددع  بصنو 30 هحفص 73)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا6080913 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قباطم6080923 طیارش  تایئزج و  هتسب - رادم  نیبرود  تاموزلم  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و 
هباشم دک  ناریا  یتسویپ -  اهب  مالعتسا  مرف 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6080925DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP ددع تیال 7 مراو  زلف  هندب   AHD 2Mp نیبرود
لیمکت کردم  - نرتسو شفنب  رت  دراه 2 - رآ یو  ید   T1A21 XVR 5232 ANI3 مادددع 119

ددرگ

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یم6080928 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  هریغو  نوتیارب  دنرب  اب  لسکیپاگم  نیبروددیرخ 4
دینک عوجر  تسویپ  تسیل  هب  دینکن  هجوت  نا  هب  دشاب 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاناما6081094 قودنص  تهج  تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  یژولونکت  اب  دنمشوه  هریگتسد  دیرخ 
دنجریب یزکرم  هبعش 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

ینوس6081176  RX1 لدم یرادربملیف  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6081186( یراوید  ) نویزولت هحفص 13)هیاپ  نیبرود  ( نیبرود

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

یلصا6081225 ربتعم  یتناراگ  اب   2 تکاپ ومسا  لدم  یآ  یج  ید  یرادربملیف  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6081309- ییولبات رتم  تلو   - تکپماک کیتاموتا  قرب  دیلک  یرطاب -  رژراش  لاتیجید -  نیبرود  رژراش 
روتکاتنک  - EPDU زویف دیلک 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

دنرب6081392  NVR5832-4KS2 لدم ( هتسبرادم یاه  نیبرود  ملیف  طبض  هاگتسد  )NVR هاگتسد
لاتیجید نرتسو  لدم  یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه  هب  لاناک  ود  یس و   DAHUA

شفنب

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6081499(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 73)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6081545 رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6081573 کالپ  نیبرود  بصن  هحفص 61)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6081584 کردم  قبط  سکم  داپ  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 73)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

6080925DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP ددع تیال 7 مراو  زلف  هندب   AHD 2Mp نیبرود
لیمکت کردم  - نرتسو شفنب  رت  دراه 2 - رآ یو  ید   T1A21 XVR 5232 ANI3 مادددع 119

ددرگ

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ET-LAV400 پمال لایرس  لدم   PT-EX600 لدم کینوساناپ  روتکژرپ  اتید  ریوصت  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000396 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه  . ددرگ یم  زیراو  یراک  هتفه  ود  یط  ییاهن  غلبم  داتو  لیوحت  زا  سپ   - دشاب یم  دیرخ  دات  دروم  قوف  تاضحشم  اب  لانیچروا  پمال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6081665PT-EX600 لدم کینوساناپ  روتکژرپ  اتید  ریوصت  هحفص 102)پمال  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

PT-EX600PT-EX600 لدم   لدم کینوساناپ   کینوساناپ روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید ریوصت   ریوصت پمال   پمال ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6081126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  سکبریگ  هاگتسد  لیدبت 5  سکبریگ و  هاگتسد  دادعت 5  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000140 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ABER هدنزاس عجرم  لاغترپ  هدنزاس  روشک   ABER یتراجت مان   CODE TF3008M لدم وزوسیا  دربراک   P.T.O لماک سکبریگ  لغب  الاک :  مان 

نامرآ روجل 
تس 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم 09126641561 هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سکبریگ   سکبریگ هاگتسد   هاگتسد   55 لیدبت   لیدبت وو   سکبریگ   سکبریگ هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم   EMC SAN Switch یزادنا هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000092 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ول امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC CLARIION AX4-5F لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

داژن
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یتسویپ  لیاف  رد  روکذم  طیارش  تاحیضوت و  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  تمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغ  لمح و  هیارک  هلمج 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اراتسآ یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانرتسکا لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 127127

دوش دوش مالعا   مالعا یتسویپ   یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط تمیق   تمیق تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 135 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e9acyf3bw39cq?user=37505&ntc=6081174
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6081174?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دوش مالعا  یتسویپ  کردم  قبط  تمیق  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094824000016 زاین :  هرامش 

اراتسا یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
راگن هر  دنمشوه  یاه  متسیس  نارگ  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   HPE MSA 2052 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE PROLIANT DL380 GEN9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ProLiant DL360p Gen8 E5-2620 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   i2620 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09112816403 اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391985113 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835199-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44835199-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6081601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیئامرف هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  یراذگ  تمیق  زا  لبق.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000141 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرد.دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  هنومن  قبط  امتح.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یتکرش  ای  یلصا  یتناراگ  یاراد  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  هنوگره 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: 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

6081119NAS Storage(43 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیاف6081126 قبط  سکبریگ  هاگتسد  لیدبت 5  سکبریگ و  هاگتسد  دادعت 5  .تسا  هباشم  دک  ناریا 
.تسا زاین  دروم  تسویپ 

هحفص 102) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لانرتسکا6081174 زاس  هحفص 102)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاقلعتم6081380 هارمهب   SAN SWITCH(43 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دوش6081487 مالعا  یتسویپ  کردم  قبط  تمیق  هحفص 102)تسیل  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

.دیئامرف6081601 هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  یراذگ  تمیق  زا  لبق.دشاب  یم  هباشمدک  هحفص 102)ناریا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.دیئامرف .دیئامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق زازا   لبق.دشاب   لبق.دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 129129
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینچمه یاهدنرب portwell و uno-2184g و Advantech 603 و  زا  ( IPC) یتعنص یاهرورس  عاونا  ریمعت  یبایبیع و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 360  هب  ًاعمج   Pezhvak

1101092935000893 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 360 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  لیاف  رد  هراشا  دروم   IPC هاگتسد دادعت 360 یانبم  رب  تاعطق و  تمیق  زیلانآ  ساسارب  تسیاب  یم  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121793-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نینچمه نینچمه وو     Advantech 603Advantech 603  وو   uno-2 184guno-2 184g  وو   portwellportwell یاهدنرب   یاهدنرب زازا   ( ( IPCIPC)) یتعنص یتعنص یاهرورس   یاهرورس عاونا   عاونا ریمعت   ریمعت وو   یبایبیع   یبایبیع ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد   360360 دادعت   دادعت هبهب   ًاعمج   ًاعمج   PezhvakPezhvak

130130
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هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه   - یا هلحرمود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  هدرشف ) )

1401/10/04 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

15565/113 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  لوا  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/7

تلاسر  :: عبنم خروم 1401/10/24عبنم تعاس 14  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080840 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/25دکدک   تعاس 10   - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  رد  رتنس  اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا  لایر  درایلیم  کی  یس و  فورح  هب  لایر  لداعم 31/000/000/000  هیلوا  دروآرب 

هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یتنرتنیا  سردآ 

( یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  دازآ  زاجم  یراک  تیفرظ  تیحالص و  همانیهاوگ  یاراد  کیتامروفنا  هتشر  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروص هب  یتلود  تالماعم  یارب  نیمضت  همان  نآ  تیاعر  اب  لایر  غلبم 1/500/000/000  هب  دیاب  هصقانم  رد  تکرش  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  - 

باسح هب  هجو  زیراو  اب  یکناب  همانتنامض 

ناتسا کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یعاطم -  دیهش  راولب  کی -  زاف  نایگنهرف  هاشنامرک -  : یناشن هب  هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: سردآ سردآ
یتسپدک 6714715753  اب  هاشنامرک 

یاه نفلت  یتسپدک 6714715752 - هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یعاطم -  دیهش  راولب   - کیزاف نایگنهرف  هاشنامرک  یتسپ  سردآ 
083-38226546-38226547  - 38226553-38226557-38226544: سامت

:: نفلت :: http://ks.ssaa.irنفلت تیاسبو تیاسبو

083-3822656 :: سکف :: Kermanshah -sabt@ssaa.irسکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید داجیا   داجیا وو   قباس   قباس لکلک   هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا لاقتنا   لاقتنا هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 131131
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یرورس  کب  وت  کب  قرب  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000836 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبوچ  هرقرق   m 100 لوط  60227EC 01 ISIRI 60701 حرط  mm^2 95 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو  1x95 یلوتفم قرب  میس  الاک :  مان 

نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 
هرقرق 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یرورس  کب  وت  کب  قرب  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزخ تفن  تکرش  یمسر  تیاس  بو  یکیزیف و  رورس  هلاسکی  ینابیتشپ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000175 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ زاین  دروم  یاهزوجم  راک و  حرش  اب  قباطم  رزخ  تفن  تکرش  یمسر  تیاس  بو  یکیزیف و  رورس  هلاسکی  ینابیتشپ  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا طباوض   طباوض وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یرورس   یرورس کبکب   وتوت   کبکب   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 132132

رزخ رزخ تفن   تفن تکرش   تکرش یمسر   یمسر تیاس   تیاس بوبو   وو   یکیزیف   یکیزیف رورس   رورس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 133133

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

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

دقاف6080100 رورس  قاتا  تهج  برد  کی  لماش  رورس  قاتا  قیرح  تقرس و  دض  برد  ددع  ود 
یتسویپ تاصخشم  اب  قباطم   . قرب قاتا  تهج  مود  برد  کینورتکلا و  هریگتسد 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

یاهدنرب portwell و uno-2184g و6080234 زا  ( IPC) یتعنص یاهرورس  عاونا  ریمعت  یبایبیع و 
هاگتسد دادعت 360  هب  ًاعمج   Pezhvak نینچمه Advantech 603 و 

هحفص 106) رورس  ( رورس

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

رورس6080515 هکبش  هحفص 43)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتنس6080840 اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  هحفص 106)یراذگاو  رورس  ( رورس

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

تسویپ6080975 لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یرورس  کب  وت  کب  قرب  هحفص 106)لباک  رورس  ( رورس

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

رزخ6081154 تفن  تکرش  یمسر  تیاس  بو  یکیزیف و  رورس  هلاسکی  ینابیتشپ  هحفص 106)دیدمت  رورس  ( رورس

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

چوس6081347 نس  ربیف  یاه  لوژام  هحفص 43)تراک HBA و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هیذغت6081365 عبنم  لانرتنیا -  کسید  دراه  رورس -  یرتاب   - PCI رلرتنک تراک   - rail kit لماش کر 
یتعنص

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دوش6081487 مالعا  یتسویپ  کردم  قبط  تمیق  هحفص 102)تسیل  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6081518 یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیارفسا رتسگ  هلول  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 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

6081625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   . هباشم دک  ناریا   . E3FA -TP11 mron*10to30vdc روسنس نیا  ام  رظن  دروم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک دیئات  زا  سپ  هامکی  رثکادح  باسح 

1101001512000021 زاین :  هرامش 
نیارفسا رتسگ  هلول  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا ندنس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   OMRON یتراجت مان   E2EY-X8C1 لدم ییاقلا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصا روتکاف و  شیپ  هئارا  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم   E3FA -TP11 omron*10to30vdc روسنس نیا  ام  رظن  دروم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک تساوخرد  دحاو  طسوت  الاک  دیئات  زا  سپ  هامکی  رثکادح  باسح  هیوست  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف 

9669189111 یتسپ :  دک  درونجب ،  - نیارفسا هداج  رتمولیک 10 نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217301-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217332-058 :: 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

تسویپ6080602 مئامض  قبط  نزاخ  لاغز و  روسنس و  رتومرت و  مالقا  متیا  هحفص 23)4  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نالعا6080837 روسنس  هب  زهجم  تشگنا  رثا  تراک /  زمر /  اب  لفق  برد  یکینورتکلا  هریگتسد  ددع  1
تقرس دض  متسیس  قیرح و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ریگدزد6081420 یکینورتکلا  هحفص 93)مشچ  ریگدزد  ( ریگدزد

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

ییاقلا6081625 هحفص 110)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییاقلا ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 134134
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدی تاعطق  هارمه  هب  یجوف  روتوم  لماک  ولو  گنیتراتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002984 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر روتوم  هب  تراتسا  هدنهد  لاصتا  یکدی  هعطق  چیپ  الاک :  مان 

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

ناسارخ ناتسا  تارداص  لماع  هدننک  هضرع  عجرم   CDI-125 تلکیس روتوم  کاب  رد  نامرف و  تراتسا و  چیئوس  لفق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

ینف و تاداهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد   ( EP .دشابیم ( یمازلا  تفن  یلم  تکرش  رودنو  رد  روضح  لخاد /  تخاس  تهج  / دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095068 سانشراک :  سامت  هرامش  / دشابیمن یسررب  لباق  زاین  خساپ  یلام ،

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

88536205-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلکیس تلکیس روتوم   روتوم کاب   کاب ردرد   وو   نامرف   نامرف وو   تراتسا   تراتسا چیئوس   چیئوس لفق   لفق هعومجم   هعومجم  -  - L84L84  ونر ونر روتوم   روتوم هبهب   تراتسا   تراتسا هدنهد   هدنهد لاصتا   لاصتا یکدی   یکدی هعطق   هعطق چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 135 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cd3ugzudab6be?user=37505&ntc=6080580
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6080580?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجیهال زوریپ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  زوریپ  ناتسرامیب  لعشم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000333 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

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

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  مالقا  ساسا  رب  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تبث  هباشم  دک  کی  اب  یتساوخرد  یاهالاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب ناتسرامیب  رد  ات  لاسرا  هنیزه.دامن  لصاح  سامت  ناتسرامیب 09115998115  تاسیسات  لوئسم  روپ  نسح  یاقآ  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج.تسیمازلا 

هدنشورف

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب ناتسرامیب لعشم   لعشم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

چیئوس چیئوس نسنس   ناونع : : ناونع 137137
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چیئوس نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000274 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کچ هدنزاس  روشک   HP CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HP 8/24c BladeSystem Pwr Pk+ SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE 8/24 BASE 16 FULL FABRIC PORTS ENABLED SAN SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   FC 8 GB لدم  SAN عون  SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس  هدننک  هضرع  عجرم  نیسکا  یتراجت  مان   FC لدم  m 1 لوط یرون  ربیف  لیتگیپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
لباک لاصتا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  روک  زیاس 36   Foc_S_3:3_36N لدم ینلیپورپ  یلپ  یرون  ربیف  یتارباخم  هکبش  لصفم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

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

یاراد الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09178452250 .تخادرپ.ددرگیم عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت  مدع  تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: 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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زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشمالاکدک  ) تسویپ تاصخشمودادعت  ساسارب  چیئوسورتور  ، لاوریافدیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004072000488 زاین :  هرامش 
قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL-346 لدم تروپ  هکبش 4  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد  6 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نادهاز ناتسچولب ،  ناتسیس و  لیوحت :  لحم 

الاک هنومن  دات  هب  طونم  هدنرب  هب  غالبا  دشاب  یم  دنبروگ  هداج  5 رتمولیک نادهازالاک  لیوحت  لحمو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هبالاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لصاح  سامت  یروانفرتفد  05431137098 اب لاوس  هنوگره  ) دشاب یم  یراک  هامود  تخادرپدشابیم 

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

31137341-05  ، 31137348-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31137050-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دص6080228 یتساوخرد  مالقا  ** تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ** هس هیال  وکسیس  چیوس 
( لانیجروا لصا (  ون و  دص  رد 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش 608026024 اتید  چیئوس  هنایار -  وی  یپ  یس  هنایار -  رگپاچ  یناگیاب -  یا و  هناخریبد  رنکسا 
هنایار لانرتسکا  کسید  دراه   - هنایار دربراک  هعطق  دربردام  تروپ -

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تراتسا6080580 چیئوس  لفق  هعومجم   - L84 ونر روتوم  هب  تراتسا  هدنهد  لاصتا  یکدی  هعطق  چیپ 
تلکیس روتوم  کاب  رد  نامرف و  و 

هحفص 111) چیئوس  ( چیئوس

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

ناتسرامیب6080668 لعشم  مزاول  هحفص 111)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یگدنیامن6080950 یاراد  یتنارگ  لاسکی  یناریا  الاک   ، 2960X-24TS-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس 
نژرو نیرخآ  هاگتسد   IOS روتکاف شیپ  دشاب  مرهج  رد  همان  ساسا  رد  دیق  اب  زاجم 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6081145) SW Cisco 9200L -48p-4g- poe چیئوس چیئوس sw Cisco 9200L 24p-4g-poe و 
تسا هباشم  دکناریا  تسویپ ) قبط 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوسورتور چیئوسورتور ،، لاوریافدیرخ لاوریافدیرخ ناونع : : ناونع 138138

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

چیئوس6081308 هحفص 111)نس  چیئوس  ( چیئوس

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

تاقلعتم6081380 هارمهب   SAN SWITCH(43 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوسورتور6081729 ، هحفص 111)لاوریافدیرخ چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456096 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AUMA روتیوچکا هب  طوبرم   LEWA چوس هبعج  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AUMAAUMA  روتیوچکا روتیوچکا هبهب   طوبرم   طوبرم   LEWALEWA  چوس چوس هبعج   هبعج تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 139139
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456310 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/12هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

چوس6080293 قرب - ولبات   - هکبش هحفص 43)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6080942C9200-24T-E وکسیس چوس  هاگتسد  ود  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6080968C9200L-24P-4G-EF یلصا یتنراگ  اب  تاضخشماب و  وکسیس  هحفص 43)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6081347 نس  ربیف  یاه  لوژام  هحفص 43)تراک HBA و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6081348AUMA روتیوچکا هب  طوبرم   LEWA چوس هبعج  هحفص 116)تاعطق  چوس  ( چوس

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

هحفص 116)چوس6081377 چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چوس چوس ناونع : : ناونع 140140
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دزی ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشر زکرم  نامتخاس  رتائت  یفمآ  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003383000038 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یرپل هجاوخ  هناسفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکم  یتراجت  مان   DH-821 لدم میس  یب  نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یتساوخرد  یاه  متیآ  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن یرازگراب  نکسا و  ار  تسویپ  لیاف  اضما  رهم و  هب  روهمم  لیمکت و  زا  سپ  هدنهد  داهنشیپ 
دیئامرف لصاح  سامت  یلیلجریم  سدنهم  یاقآ  هرامش 09131592894  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

8917697998 یتسپ :  دک  لابقا ،  یروانف  زکرم  یرهطم  دیهش  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37256129-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256128-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  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 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001442000036 زاین :  هرامش 

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتشخریم سدنهم  یاقآ  هرامش 09361825754  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  .ددرگ  اضما  رهم و  امتح  تسویپ  دانسا  دشاب .  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  ستامت 

8178615651 یتسپ :  دک  یرادرب ،  هرهب  تنواعم  نامتخاس  بنج  هاگورین  قفش خ  راولب  نها  بوذ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37871781-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37871782-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشر دشر زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس رتائت   رتائت یفمآ   یفمآ نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

سنارفنک سنارفنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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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 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100v dc-12v dc رتروناک ددع  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000354 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 20 دادعت : 

1401/10/11 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

ناتسدرک هاگشناد   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6081384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 6   49SM5D LG لدم چنیا  زیاس 49   LED یتعنص روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060022000097 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  . LG ELECTRONICS INC هدنزاس عجرم   LG یتراجت مان   49SM5D لدم  in 49 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

نیون ناریدلگ  یریوصت  یتوص و  یدیلوت 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  تخادرپ  دیسررس 1404  دک 103 و  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قاروا  لحم  زا  قوف  مالقا  هنیزه   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624004-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتروناک رتروناک سارک   سارک یریوصت   یریوصت لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 143143

هاگتسد هاگتسد   66 دادعت   دادعت   4949SM5D SM5D LGLG لدم   لدم چنیا   چنیا زیاس  4949   زیاس   LEDLED  یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 144144
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6080169 ( یتسویپ کرادم  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  هحفص 61)تاعطق و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6080207 نیبرود  مزاول  هحفص 73)تازیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشر6080363 زکرم  نامتخاس  رتائت  یفمآ  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  هحفص 117)دیرخ و  توص  ( توص

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

هیاپ6080470 هس  هظفاح و  تراک  نیبرود و  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تاناما6081094 قودنص  تهج  تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  یژولونکت  اب  دنمشوه  هریگتسد  دیرخ 
دنجریب یزکرم  هبعش 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

6081186( یراوید  ) نویزولت هحفص 13)هیاپ  نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک6081238 متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 117)دیرخ و  توص  ( توص

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

رتروناک6081352 سارک  یریوصت  هحفص 117)لدبم  توص  ( توص

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

هیذغت6081365 عبنم  لانرتنیا -  کسید  دراه  رورس -  یرتاب   - PCI رلرتنک تراک   - rail kit لماش کر 
یتعنص

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6081384 دادعت 6   49SM5D LG لدم چنیا  زیاس 49   LED یتعنص هحفص 117)روتینام  توص  ( توص

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

6081499(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 73)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یررهش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  جنیا  روتینام 20  هاگتسد  سیک و 2  هاگتسد  رتنیرپ و 2  هاگتسد  دادعت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101090448000027 زاین :  هرامش 
یر رهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LBP-3100 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  جنیا  روتینام 20  هاگتسد  سیک و 2  هاگتسد  رتنیرپ و 2  هاگتسد  دادعت 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  هدننک  نیمات  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  هک  تاصخشم  دادعت و  اب  تریاغم  هنوگ  ره  مدع  تروص  رد 

1871795499 یتسپ :  دک  نیمارو ،  هداج  یادتبا  یر -  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55950260-021  ، 55951358-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55924381-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشددیپس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6080197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام وو   سیک   سیک وو   رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 145145

لباترپ لباترپ بای   بای نینج   نینج روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  دیاب  سانجا  هیلک  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092643000016 زاین :  هرامش 

تشددیپس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   SR3 لدم لباترپ  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دازون ایحا  یاهمتسیس  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسوت  یتراجت  مان  لدم 081  دازون  ایحا  تخت  الاک :  مان 

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

FRESENIUS KABI یتراجت مان   Optima لدم مرس  یدیرو  لخاد  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت هعسوت  نایوپ و  هر  یبط  یاهزاگ  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  هعسوت  نایوپ و  هر  یبط  یاهزاگ  یتراجت  مان   CN601 لدم رامیب  تخت  یالاب  لوسنک  الاک :  مان 

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

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PORSA یتراجت مان   ZT-120 لدم جنس  دق  یاراد  لاسگرزب  نزو  یریگ  هزادنا  تهج  یا  هبرقع  وزارت  الاک :  مان 
بطاسرپ

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا ددرگ  همیمض  امتح  هدش  اضما  رهم و  روتکاف  دیریگب .  سامت  روپ  یقن  سدنهم  مناخ  سامت 09227162334  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  دیاب  سانجا  هیلک  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک 

6891843466 یتسپ :  دک  تشددپس ،  نامردو  تشادهب  هکبش  ینیمخ  ماما  نابایخ  تشددپس  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137214-066  ، 33137212-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138141-033 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناکوب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  اب  یتسویپ  لیاف  قباطم  رنککسا  رتنیرپ و  روتینام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093604000003 زاین :  هرامش 

ناکوب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   DR-F120 لدم نامزمه  ور  ود  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
نایناریا اتلد  هنایمرواخ 

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

نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   HL 5240 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  نآ  رد  هدش  دیق  طیارش  یتسویپ و  لیاف  قباطم  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951678366 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  لباقم  تلادع  خ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46272450-044  ، 44462724-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44462724-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6080389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000037 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کانشیدنا دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   MILLINNIUM یتراجت مان   SKT لدم پات  پل  ینیم  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

هدنزاس روشک  رادیدپ  نازادرپ  اریو  هدنزاس  عجرم   OXIN یتراجت مان  لدم 2300   HP رتنیرپ دربراک   Q2610A/10A لدم یکشم  یرزیل  رگپاچ  جیرتراک  الاک :  مان 
رادیدپ نازادرپ  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

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

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  دیاب  دیرخ 

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک  -  - CRTCRT روتینام   روتینام یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ جیرتراک   جیرتراک پات -  -  پات بلبل   ینیم   ینیم هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 148148
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یلخاد یاهبآ  تالیش  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6080466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالیش لک  هرادا  رد  لیوحت  یتسویپ  تسیل  قبط  رگید  ملق  10 وروتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004421000304 زاین :  هرامش 

یلخاد یاهبآ  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 

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

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

تروص یراذگتمیق  یتسویپ  تساوخرد  قبط  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  عباشم  دکناریا  دشاب  یم  سانجا  لیوحت  زا  سپ  یدقن و  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ

 : یتسپ دک  یلخاد ، ) یاهبآ   ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تالیش  لک  هرادا  یبرغ -  ماس  نابایخ  لباز -  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861616998

32225770-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234450-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  مریمس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگاب هارمه  ناریا  تخاس  روتینام  ددع  هس  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092729000005 زاین :  هرامش 

مریمس هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

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

مریمس رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8661946495 یتسپ :  دک  دنمورین ،  هچوک  بالقنا - نابایخ  مریمس ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53663300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53662030-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک سیک -  -  سیک هدنزادرپ -  -  هدنزادرپ هظفاح -  -  هظفاح رتیار -  -  رتیار یدید   یویو   یدید   روتینام -  -  روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

روتینام روتینام ددع   ددع هسهس   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 150150
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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 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  چنیا (  هدیمخ 27   LED روتینام چنیا و  هدیمخ 24   LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000338 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS27NC725HH لدم  in 27 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF620 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 12 دادعت : 

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمثیم یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

 09151501595 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دهشم هاگدورف  رابنا  لیوحت 
تامدخ الاک و  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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم چنیا (  (  چنیا هدیمخ  2727   هدیمخ   LEDLED  روتینام روتینام وو   چنیا   چنیا هدیمخ  2424   هدیمخ   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 151151

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 152152
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رتویپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004759 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم  سیرتام  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   PRIME B450-PLUS لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GSKILL هدنزاس عجرم  هنایار   DDR4 2400 لدم  GB 8 تیفرظ هعطق  مر  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یوسوم هضارع  هدن  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   MHz 2500 شزادرپ تعرس   I5-2500 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یروآ نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   GB 512 تیفرظ  SSD SX900 2.5 SATAIII لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP480A-EU لدم  W 480 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Magnum EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BEYOND هدنزاس عجرم   BEYOND یتراجت مان   BM-1214 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BEYOND هدنزاس عجرم   BEYOND یتراجت مان   BK-8700 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هنایار  هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  تسویپ  لیاف  رد  هدشرکذ  طیارش  حرش و  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0108748003  هرامش  هلاناک )  بلق 12  راون  هاگتسد  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985007753 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARDIOLINE S.P.A هدنزاس عجرم   CARDIOLINE یتراجت مان   walk400h لدم بلق  راون  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
بطداریه نارگشیدنا  هدننک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/27 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

4148927-0613  ، 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

بلق بلق راون   راون روتینام   روتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 153153

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   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SSD 256 GB lexar xfr دراه ددع 3- دادعت 8  هب   MK345 دروبیک سوام و  ددع 2- دادعت 8  هب   GDM 245 LN روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط 

1101001022002085 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نایناکشا تراجت  نازوریپ  هدننک  هضرع  عجرم   BELKIN یتراجت مان   MK260 لدم راد  میس  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   T10 لدم  GB 256 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  تهج.دوش  هیهت  تسویپ  ریوصت  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  زاین  ، دشاب یم  یمازلا  ریداقم  تسرهف  لیمکت  اضما و  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  اهالاک  یمامت.دامن  لصاح  سامت  یماکحا 05136098888  یاقآ  طوبرم  سانشراک 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 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

6081644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SSD 256 GB lexar xfrSSD 256 GB lexar xfr دراه   دراه -- ددع  33 ددع   88 دادعت   دادعت هبهب     MK345MK345 دروبیک   دروبیک وو   سوام   سوام -- 22 ددع   ددع   88 دادعت   دادعت هبهب     GDM 245 LNGDM 245 LN  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 154154

لماک لماک تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک اباب   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لماک تازیهجت  هیلک  اب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 5  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004220000034 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   GB 240 تیفرظ لدم 003   SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا تعنص  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   in 3/5 یرس یزاکسا  تروپ  اب  هنایار  ویارد  سیک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس روشک  مانتیو  هدنزاس  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
کشونا تعنص  ایک 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ایک هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GIGABYTE یتراجت مان   H410M S2H SOCKET 1151 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

کشونا تعنص 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GP 450 A لدم هنایار  لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   MK220 RF لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

وریپسا دیراورم 
تس 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  (ع ، ) نسح ماما  ناتسرامیب  یوربور   / ناکرا یهاگشناد  یرادا و  تیاس   / نیارفسا هداج  رتمولیک 5 درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415939563

32285802-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32285804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093079000165 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6081773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانساو  تساوخرد  قبط  کدی  لزان  لگ  یناشن و  شتآ  بآ  تباث  روتینام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یمورب  هقطنم   - زاوها ناتسزوخ -   ، 6348134885 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عیزوت6080048 یاه  تسپ  گنیروتینام  هحفص 23)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام6080195 سیک و  هحفص 120)رتنیرپ و  روتینام  ( روتینام

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

لباترپ6080197 بای  نینج  روتینام  لاتف  هحفص 120)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6080210 رتنیرپ و  روتینام و  هحفص 120)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6080389 سیک   - CRT روتینام یرزیل -  رگپاچ  جیرتراک  پات -  بل  ینیم  هارمه  هحفص 120)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

سوم6080466 دروبیک و  سیک -  هدنزادرپ -  هظفاح -  رتیار -  ید  یو  ید  روتینام -  هحفص 120)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رامآ6080538 زکرم  انیب  گنیروتینام  متسیس  اناد و  تاعالطا  یروانف  تامدخ  هناماس  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینامو6080553 تیریدمرازفا  مرن  هارمه  هب  کینورتکلا  یرادکناب  یاهرازفا  مرن  یزاس  هحفص 13)هچراپکی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاناک6080731 یطیحم 6  طیارش  گنیروتینام  هاگتسد  هدننک  هحفص 23)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

کدی کدی لزان   لزان لگلگ   وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   تباث   تباث روتینام   روتینام یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 156156

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

روتینام6080827 ددع  هس  هحفص 120)دادعت  روتینام  ( روتینام

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

6081229( تسویپ تاصخشم  چنیا (  هدیمخ 27   LED روتینام چنیا و  هدیمخ 24   LED هحفص 120)روتینام روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6081239 هحفص 120)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6081384 دادعت 6   49SM5D LG لدم چنیا  زیاس 49   LED یتعنص هحفص 117)روتینام  توص  ( توص

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

بلق6081426 راون  روتینام  رتلوه  هحفص 120)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

ددع 6081543-3 دادعت 8  هب   MK345 دروبیک سوام و  ددع 2- دادعت 8  هب   GDM 245 LN روتینام
SSD 256 GB lexar xfr دراه

هحفص 120) روتینام  ( روتینام

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

لماک6081644 تازیهجت  هیلک  اب  هنایار  هاگتسد  هحفص 120)دیرخ 5  روتینام  ( روتینام

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

6081771P/F "OMRON" MICRO-PROGRAMMABLE CONTROLLERS(23 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کدی6081773 لزان  لگ  یناشن و  شتآ  بآ  تباث  روتینام  یفیک  یبایزرا  هحفص 120)ناوخارف  روتینام  ( روتینام

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

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

زا 135 ھحفص 132 

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


(( 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  55   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

هتسبرادم6080207 نیبرود  مزاول  هحفص 73)تازیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یصصخت6080681 کینیلک  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرودددع  بصنو 30 هحفص 73)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا6080913 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنرب6081392  NVR5832-4KS2 لدم ( هتسبرادم یاه  نیبرود  ملیف  طبض  هاگتسد  )NVR هاگتسد
لاتیجید نرتسو  لدم  یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه  هب  لاناک  ود  یس و   DAHUA

شفنب

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6081584 کردم  قبط  سکم  داپ  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 73)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6080381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  طسوت  نشنپسکا  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000398 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسابع 09121884732 یاقآ  دیرخ  سانشراک   ، درونجب رهش  یلامش  ناسارخ  زکرم  هژورپ  لحمرازفا  مرن  طسوت  اه  نشنسکا  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن طسوت   طسوت نشنپسکا   نشنپسکا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6081059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رگپاچ  ددع  سیک و 5  ددع  هیهت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005607000003 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  رگپاچ  ددع  سیگ و 5  ددع   10 - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگیار لاسرا  هرادا -  برد  لیوحت  دشاب -  یتناراگ  یاراد  تالوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943114 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  یدرگناهج -  لته  یوربور  رهشمرخ -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33787707-024  ، 33783701-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33783710-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

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

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

6081157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغو روضح  یرازفا  مرنو  یرازفا  تخس  هلاس  کی  ینابیتشپ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000573 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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

ییازخ 05431166251 مناخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگپاچ رگپاچ ددع   ددع   55 وو   سیک   سیک ددع   ددع   1010 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 158158

بایغو بایغو روضح   روضح یرازفا   یرازفا مرنو   مرنو یرازفا   یرازفا تخس   تخس هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 159159

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

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

زا 135 ھحفص 134 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7vgvpy2akeksc?user=37505&ntc=6081059
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6081059?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5dnbafypdml9e?user=37505&ntc=6081157
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6081157?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوریو6080094 یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک6080229 یصصخت  تاعوضوم  صوصخ  رد  خساپ  شسرپ و  رازفا  مرن  هحفص 13)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6080381 مرن  طسوت  نشنپسکا  یزادنا  هار  هحفص 133)بصن و  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

گنیروتینامو6080553 تیریدمرازفا  مرن  هارمه  هب  کینورتکلا  یرادکناب  یاهرازفا  مرن  یزاس  هحفص 13)هچراپکی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم6080672 یاهنیشام  اهسیورس و  لاقتنا  یزاجم و  تخاس  ریز  کی  یزاس  هحفص 13)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6080698 دادعت 500  هب   Eset Antivirus لوصحم )  ) رازفا مرن  هلاس  کی  ربتعم  سنسیال  دیرخ 
دوخ زاین  دروم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رگپاچ6081059 ددع  سیک و 5  ددع  هحفص 133)هیهت 10  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

بایغو6081157 روضح  یرازفا  مرنو  یرازفا  تخس  هلاس  کی  ینابیتشپ  هحفص 133)تایلمع  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هناخباتک6081586 تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6081318 یریوصت  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج  مزاول  نرود و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یدالوف6081627 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمأت  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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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