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

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 یدید   هبنش  1313   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   195,960هکس , 000195,960 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   381رالد , 030381 , تاراما030 تاراما مهرد   ,107مهرد 160107, 160

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   190هکس , 040 , 000190 , 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس265,200265,200رالد سیئوس کنارف   42کنارف 1 ,40042 1 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 12هکس 1 , 000 , 00012 1 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   291رالد , 000291 , ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   105,220105,220لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,000هکس , 00087,000 , وروی000 ژورن415,710415,710وروی ژورن نورک   39,80039,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   17,761یالط , 00017,761 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   471دنوپ , 060471 , نپاژ060 نپاژ نینی   دصکی   303,0دصکی 10303,0 10

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
((3838))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 127127))

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

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

زا 127 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

80-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رارقتسا لیکشت و  تامدخ  دیرخ  یا  هرواشم  تامدخ  تهج  دنمناوت  راد و  تیحالص  نارواشم  نیب  زا  یفیک  یبایزرا  ماجنا  اب  هرواشم ، تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربیاس دادما  میت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یچورکسا یاقآ   071-32142714 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106892 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازگرب تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هناماس 2001003067000057  هرامش  هب  هاتوک  مایپ  نویلیم  لاسرا 550  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد موس - هقبط  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخدیس -  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت -  : سردآ : فلا یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک 

02141934-09128458896 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربیاس یربیاس دادما   دادما میت   میت رارقتسا   رارقتسا وو   لیکشت   لیکشت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ نویلیم   نویلیم   550550 لاسرا   لاسرا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 18   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 18   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106928 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   راهچ  زور  حبص  تعاس 11   - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تلود  هداد  زکارم  لاعف  شخب  یرادهگن 24×7  تیریدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 211 مود  هقبط  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 21  یدورو  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ   :: سردآ سردآ

مان 85193768- تبث  رتفد   02141934  - 88115735-88114352 :: نفلت نفلت
88969737

www.setadiran.ir :: 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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هصقانم  دانسا  لیوحت  لیمکت و  تفایرد ،   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 8  زا  یراک  یاهزور  رد  تیاغل 1401/10/24  خیرات 1401/10/13 

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107172 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

Advanced Business Security هخسن  Bitdefender سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هبعج  هلاس 1100  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  دوخ  زاین  دروم   Gravity Zone

.دشاب یم  لایر   120,000,000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخ  ریبد  روباشین  دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ ، وردوخ  ناریا  تکرش   :: سردآ سردآ

(( 4021  ) یلخاد  051-33563501-9  ) و ( 33563050-051) :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تلود   تلود هداد   هداد زکارم   زکارم لاعف   لاعف شخب   شخب   77×× یرادهگن  2424 یرادهگن تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 33

BitdefenderBitdefender  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هبعج   هبعج   1 1001 100 هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا کناب  داجیا  تابلاطم و  ضراوع   ، لوصو یناگیاب و  یهدناماس  تاثدحتسم ، فانصا و  کالما  یزیمم  هشقن   ، یناسر زورب  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  GIS ییایفارغج

لایر  500/000/000/000 دروارب :

هام  36 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روباشین یرادرهش   :: 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

روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003026000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107223 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یتیامح  تامدخ  هلخادم و  یبایدادعتسا  صیخشت و  یریگشیپ  دنمشوه  هچراپکی و  هناماس  ینابیتشپ  یحارط  دراد  رظن  رد  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هبتر و راک ،  هرادا  تیحالص  یراک ،  قباوس  یراذگراب  لوا  هلحرم  رد  تسا  رکذ  نایاش  دیامن .  راذگاو  یضاقتم  تکرش  هب  یمومع  یا ،  هلحرم  ود  هصقانم  تروص  هب 

یراذگراب و یناگرزاب  ینف و  نویسیمک  رد  حرط  تهج  هصقانم  عوضوم  ماجنا  تهج  رظن  دروم   RFP لازپورپ و زین  یلام و  تیعضو  تروص  یراکنامیپ ،   Grade
ددرگ .  لاسرا 

روشک  ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 ( کینورتکلا هناماس  هاگرد (  ینابیتشپ  یزادنا ،  هار  یحارط ،  یت -  یآ  کیتامروفنا و  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شرورپ شزومآ و  نامزاس  اضر ،  رتویپماک  رازاب  یروبور  رفظم ،  ناردارب  نابایخ  نارهت ،   ، 1416935687 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روشک ییانثتسا 

:: 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

لوصو لوصو وو   یناگیاب   یناگیاب یهدناماس   یهدناماس تاثدحتسم ، ، تاثدحتسم وو   فانصا   فانصا کالما   کالما یزیمم   یزیمم هشقن   هشقن  ، ، یناسر یناسر زورب   زورب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55

یتیامح یتیامح تامدخ   تامدخ وو   هلخادم   هلخادم یبایدادعتسا   یبایدادعتسا وو   صیخشت   صیخشت یریگشیپ   یریگشیپ دنمشوه   دنمشوه وو   هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 66

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  هتفه س  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا

6107555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هاگشیالاپ  ناربراک  ینابیتشپ  یاه ICT و  هکبش  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  91/364/630/671 دروارب : 

لایر  4/568/232/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  روما  لوا -  هاگشیالاپ  یرادا  نامتخاس  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

4579-4994-4699-07731314182 :: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-80 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107762 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربیاس دادما  میت  رارقتسا  لیکشت و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 15000000000  غلبم 

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

ناریا داتس  هناماس   :: سردآ سردآ

یچورکسا یاقآ   07132142714 :: 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

لوا لوا هاگشیالاپ   هاگشیالاپ ناربراک   ناربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     ICTICT یاه   یاه هکبش   هکبش وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 77

یربیاس یربیاس دادما   دادما میت   میت رارقتسا   رارقتسا وو   لیکشت   لیکشت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

یا هلحرمود  یمومع  هصقانم  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MANAGEENGINE LOG360 و MANAGEENGINE LOG ANALYZER هناماس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  دیسر  ای  طرش  دیق و  نودب  یکناب  همانتنامض  لایر  نیمضت 4/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب 

 ، مود هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس  کالپ 8  یقرش ، ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا ، هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ )  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،   :: سردآ سردآ
یلاع هتیمک  هناخریبد 

:: 26205738 و 75358228 نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

postbank.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108060 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد موس -  هقبط  کالپ 1 نافرع -  هچوک  یرهطم -  دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف -  ماقم  مئاق  نابایخ   :: سردآ سردآ

81561068 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

MANAGEENGINE LOG360MANAGEENGINE LOG360 وو     MANAGEENGINE LOG ANALYZERMANAGEENGINE LOG ANALYZER هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 127 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aukfzrnfuj58x?user=37505&ntc=6107853
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6107853?code=37505
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/050 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106882 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین   PMS یدنب و هناد  هناخراک  یجورخ ، روسرپمک  یاهشخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسرزورب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  750,000,000 هصقانم )  ) راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  یتسپدک 6937170110  یتسپ 69361-144  قودنص  راوچ  شخب  مالیا   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   084 :: 2077 و 32912850 -  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-99 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/10/18  زا   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107533 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:15   - 1401/11/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  گنیچپسید  هناماس  یا  هرود  تاریمعت  تشادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتشر تعنص  هبتر  نتشاد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.390.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هژورپ 27.716.661.242 دروآرب  لقادح  لداعم  دازآ  تیفرظ  نتشاد  روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  ای  تازیهجت  تاسیسات  اب  یتعنص  نویساموتا 

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 400.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  لایر - 

لاصو نلاس  ضوح  غاب  نابایخ  شبن  لالقتسا  راولب  سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  شیاشگ :  :: سردآ سردآ

9-07138209443 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 07138304074 و 38209000 سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PMSPMS وو   یدنب   یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک یجورخ ، ، یجورخ روسرپمک   روسرپمک یاهشخب   یاهشخب گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 111 1

زاگ زاگ تکرش   تکرش گنیچپسید   گنیچپسید هناماس   هناماس یایا   هرود   هرود تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 127 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rswnupbdrfh7x?user=37505&ntc=6106882
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6106882?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/24yzw97da6rgr?user=37505&ntc=6107533
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6107533?code=37505
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

99/055 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
دشاب یم  ناریا  داتس  هناماس 

مهافت  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دشاب یم 

6107534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HVAC SYSTEM PLC دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 46.000.000.000 

لایر نیمضت 2.300.000.000  هناماس 2001097576000018 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

07731318335 - 36 - 44 :: نفلت :: setadiran.ir SPGC.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

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/44 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش حبص  تعاس 8  خیرات 1401/10/13  زا   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
رهظ زا  دعب  تعاس 16 

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107602 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هدش  یزاس  ناسکی  یاه  تیشاتید  اه و  هشقن  قباطم  تعاس  رب  بعکمرتم  تیفرظ 10000  هب  حطسم   TBS راشف لیلقت  یاههاگتسیا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنالاس  ود  یکدی  مزاول  هارمه 

یمیوقت هام  دادرارق 4  تدم 

لایر نیمضت 1.450.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داشرا عطاقت  مایخ ،  راولب  دهشم  رد  عقاو  یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

05137072802 :: نفلت :: www.nigc-khrz.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

HVAC SYSTEM PLCHVAC SYSTEM PLC  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1313

تعاس تعاس ربرب   بعکمرتم   بعکمرتم   1000010000 تیفرظ   تیفرظ هبهب   حطسم   حطسم   TBSTBS راشف   راشف لیلقت   لیلقت یاههاگتسیا   یاههاگتسیا 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 127 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5c2sqfnvmc7yd?user=37505&ntc=6107534
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092409000158 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107725 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 1401/44  هصقانم  تعاس -  رب  بعکمرتم  تیفرظ 10000  هب  حطسم  راشف  لیلقت  یاه  هاگتسیا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هرامش 1401/44 هصقانم  تعاس -  رب  بعکمرتم  تیفرظ 10000  هب  حطسم  راشف  لیلقت  یاه  هاگتسیا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,450,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:30 تعاس : 1402/02/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  داشرا -  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -   ، 9185837755 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا دیدجت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 80.000.000.000 

- کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف  یلیر - عیانص  ناگدنشورف  لایر -  همان 4.000.000.000  تنامض  هناماس 2001095007000024 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیر هیلقن  تالآ  نیشام  تازیهجت و  ناگدنشورف 

تکرش دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05133030470 :: نفلت :: setadiran.ir rrk.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تعاس تعاس ربرب   بعکمرتم   بعکمرتم   1000010000 تیفرظ   تیفرظ هبهب   حطسم   حطسم راشف   راشف لیلقت   لیلقت یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

یرهش یرهش راطق   راطق ودود   طخطخ   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح 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 127 ھحفص 12 
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 ( صاخ یماهس  سراف (  جیلخ  فدص  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ینف یفیک و  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SAD01010009 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106989 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 FIRE FIGHTING EQUIPMENT تخاس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ارجا 10  تدم 

حالصیذ عجارم  زا  یکی  رد  هک  طبریذ  یاهباسح  اصافم  هدش و  ماجنا  یاهدادرارق  قدصم  یپک  هئارا  لایر -  نیمضت 8.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهنت تسیمازلا -  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  کرادم  یسررب  تهج  تسا  هدش  یهاوگ  دادرارق  فرط  یامرفراک  یقوقح  روما  ای  هاگداد  اب  یمسر  دانسا  هناخرتفد 

، دنشاب  ( REV8 )NPC یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  ای  و  ( REV8  ) سراف جیلخ  یمیشورتپ  عیانص  تکرش  تسیل  رودنو  وضع  هک  یناگدنزاس 
دش دنهاوخن  یسررب  ناگدنزاس  اهتکرش و  رگید  کرادم  دنراد  ار  هصقانم  رد  تکرش  زوجم 

دحاو 510 هقبط 5 - کنو -  نایار  نامتخاس  کالپ 18  ییاهب -  خیش  نادیم  یبرغ  علض  نارهت -  - هصقانم دانسا  عیزوت   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  ریبد  قوف -  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت 

دحاو 510 سنارفنک  نلاس  قوف   - سردآ فلا و ب  تاکاپ  شیاشگ 

یهانپ مناخ  یلخاد 177   02158265000 :: نفلت :: pgspc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک - یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RND-0118025-MH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107521 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  بای  هلعش  ددع  دیرخ 47  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 18.800.000.000 

لایر نیمضت 940.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 118 الاک  تاکرادت  هرادا  دنزاش  یهار  هس  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  سردآ   :: سردآ سردآ

08633492842  - 33492840 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.ikorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FIRE FIGHTING EQUIPMENTFIRE FIGHTING EQUIPMENT تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1717

قیرح قیرح افطا   افطا بای   بای هلعش   هلعش ددع   ددع دیرخ  4747   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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دزی ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ازجم  شخب  جنپ  رد  دزی  ناتسرهش  زکارم  ییاوه  هکبش  یرادهگن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: yazd.tci.ir www.tci.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

رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زور 1401/10/14  تعاس 8  زا   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج دادماب   :: عبنم لیوحتعبنم تعاس 8 -  یفیک  یبایزرا  دانسا  لاسرا   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
همان 1401/11/12 تنامض 

6107858 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DISASTER نارحب زا  یبایزاب  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 220.000.000.000  غلبم 

یاه هداد  هکبش  یاه  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ربتعم -  یکناب  همان  تنامض  لایر  نیمضت 10.400.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا همانیهاوگ  هیارا   - MAINFRAME ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  یتارباخم و  یا و  هنایار 

یناریتشک هارراهچ  هدیسرن  یراولد  یلعسیئر  راولب  سدق - هکلف  - رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

07731664291 - 07733337603 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

سکاف 07731664115 دات  هرامش   07733330964 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش زکارم   زکارم ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1919

DISASTERDISASTER نارحب   نارحب زازا   یبایزاب   یبایزاب یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-9-203 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  تعاس 16  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108051 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هبزور نادیم  یمالسا  تاغیلبت  یگنهامه  یاروش  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(104  ) قاتا اهدادرارق  دانسا  تفایرد  لحم  دحاو  ناجنز -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -   :: سردآ سردآ

روپ 02433122137 قیدص  یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: 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  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م/1401/10/24 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108463 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیما تراجت  الراپ  هناخلگ  یشکلباک  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 227.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 104 اهدادرارق  دحاو  ناجنز  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا  عمتجم  ناجنز   :: سردآ سردآ

روپ قیدص  یاقا   02433122137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربیاس6106888 دادما  میت  رارقتسا  لیکشت و  تامدخ  دیرخ  یا  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاتوک6106892 مایپ  نویلیم  لاسرا 550  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا6106928 تلود  هداد  زکارم  لاعف  شخب  یرادهگن 24×7  هحفص 5)تیریدم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلخادم6107223 یبایدادعتسا  صیخشت و  یریگشیپ  دنمشوه  هچراپکی و  هناماس  ینابیتشپ  یحارط 
یتیامح تامدخ  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2 12 1

هناخلگ هناخلگ یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

لوا6107555 هاگشیالاپ  ناربراک  ینابیتشپ  یاه ICT و  هکبش  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 5)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربیاس6107762 دادما  میت  رارقتسا  لیکشت و  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایرتشم6108060 هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناوج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : دروارب زقس -  هار  سیلپ  یلا  نانیدآ  لپ  زا  هاشنامرک  بآودنایم -  هارگرزب  هعطق 2  یلصفم  یسرجوین  بصن  یراذگولبات و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  162/925/745/572

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  ناگدازآ -  راولب  جدننس -  ناتسدرک -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 هعطق   هعطق یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   یراذگولبات   یراذگولبات هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2323
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  خروم 1401/10/13  تعاس 8  زا   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/10/22  تعاس 12  زا   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 12

6107164 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب 16/119/958/477 یدیحوت -  دیهش  نادیم  ینامیلس و  دیهش  نادیم  لصافدح  یتعیرش ،  راولب  هدرن  بصن  یزیمآ و  گنر  تخاس ،  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور ارجا 45  تدم  لایر  -

یروهمج راولب  یحلاص -  دیهش  نابایخ  ینیمخ -  یفطصم  نابایخ  ریبکریما -  نابایخ  یناوریشون -  نابایخ  باون -  نابایخ  یکیفارت  درس  گنر  اب  هار  یروحم  یشک  طخ 
 ... ینامیلس و جیسب و  نیدایم 

یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لایر  هدرپس 806/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم کناب  دزن  باسح 0105707039007  هب  غلبم  نیمه  هب  یزیراو  شیف 

:: سردآ سردآ

011- 35156225 :: نفلت :: http://www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 15   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  یگنس  لودج  کیبوک و  لودج ،  لیات  دیرخ  تباب  هدننک  نیمات  ییاسانش  هب  تبسن  ناوخارف  دانسا  رد  جردنم  طیارش  قبط  درادرظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یمومع  ناوخارف 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  یداصتقا  تنواعم  هناخریبد  دحاو 4  هقبط 18  نوتلآ  جرب  هاگشناد  نابایخ  دهشم  سردآ   :: سردآ سردآ

05131291624 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   هار   هار یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   راولب - - راولب هدرن   هدرن بصن   بصن وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تخاس ،  ،  تخاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2424

یگنس یگنس لودج   لودج وو   کیبوک   کیبوک لودج ،  ،  لودج لیات   لیات دیرخ   دیرخ تباب   تباب هدننک   هدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 127 ھحفص 17 
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یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  طسوت  زاریش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001096688000354 - 867-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107580 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 81.704.536.556  کی -  زاف  رون  روحم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهعب  یهگآ  هنیزه  ...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  هجو  زیراو  شیف  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 4.100.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم 

.ددرگیم درتسم  اه  هدرپس  تروصنیا  رد  دشابیم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش 

یرهش  زبس  یاضف  رظنم  امیس  نامزاس  قباس )  ) یداصتقا یلام  تنواعم  هزوح ) نیزنب  پمپ  بنج  نارمچ - راولب  یادتبا  زاریش  لیوحت   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب :

1456 :: نفلت :: www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

میسن  :: عبنم :: 1401/11/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107905 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ ولیک  درس 43950  یکیفارت  گنر  رد  هدافتسا  تهج  دیبسالگ  - 2  - مرگ ولیک  دصرد 73250  دیفس 90  ماف  دصرد و  درز 10  ماف ) درس  یکیفارت  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زلف نتب و  هیاپ  یارب  کشخ  عیرس  گنر  مرگ 5 - ولیک  اهگنر 500  یمامت  ردوپ  اب  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  رتیل 4  درس 3000  یکیفارت  گنر  رد  هدافتسا  تهج  رنیت  - 

رتیل زلف 200  نتب و  هیاپ  یارب  کشخ  عیرس  گنر  هدافتسا  یارب  رنیت  - 6  - مرگ ولیک  1000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یریش یاقآ  اههار  ینمیا  میرح و  هرادا  یقرش -  ناجیابرذآ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  زیربت -   :: سردآ سردآ

4-04134457793 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

ماف ماف درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 127 ھحفص 18 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

میسن  :: عبنم :: 1401/11/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107911 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ ولیک  درس 43950  یکیفارت  گنر  رد  هدافتسا  تهج  دیبسالگ  - 2  - مرگ ولیک  دصرد 73250  دیفس 90  ماف  دصرد و  درز 10  ماف ) درس  یکیفارت  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زلف نتب و  هیاپ  یارب  کشخ  عیرس  گنر  مرگ 5 - ولیک  اهگنر 500  یمامت  ردوپ  اب  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  رتیل 4  درس 3000  یکیفارت  گنر  رد  هدافتسا  تهج  رنیت  - 

رتیل زلف 200  نتب و  هیاپ  یارب  کشخ  عیرس  گنر  هدافتسا  یارب  رنیت  - 6  - مرگ ولیک  1000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یریش یاقآ  اههار  ینمیا  میرح و  هرادا  یقرش -  ناجیابرذآ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  زیربت -   :: سردآ سردآ

4-04134457793 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناثالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  رشن  زا  دانسا  شورف   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زاغآرس  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  دانسا  لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا

6108626 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش یعونصم  نمچ  ثادحا  هژرورپ  ییوگدمآ و  شوخ  یولبات  بصن  هیهت و  رتشوش و  تمس  زا  یناثالم  رهش  یدورو  یهدناماس  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موس تبون  یناثالم  یرادرهش  سراپ  وژپ  یراوس  هاگتسد  ود  شورف  هدیازم  یگدنیالآ و  تارابتعا  لحم  زا  سدق  یوک  مکی  نابایخ  رد  عقاو   3

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماف ماف درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 2828

یعونصم یعونصم نمچ   نمچ ثادحا   ثادحا هژرورپ   هژرورپ وو   ییوگدمآ   ییوگدمآ شوخ   شوخ یولبات   یولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   رهش   رهش یدورو   یدورو یهدناماس   یهدناماس هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 127 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  حبص  تعاس 8  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108667 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

2-5 قطانم 1و3 - هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 13:30  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107002 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس   - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جدیه رهش  زاگ   CGS هاگتسیا یرادا و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زور   120 راک :  ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/632/955/000 نیمضت : 

تسارح دحاو  یزکرم  نامتخاس  ناجنز -  ناتسا  زاگ  تکرش  تارادا -  عمتجم  نمهب -  هارگرزب 22  ناجنز -   :: سردآ سردآ

یمساق یاقا   09126418088 - 02433146302 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir - www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قطانم قطانم هدودحم   هدودحم ردرد   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود کیفارت -  -  کیفارت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/10/14  زا   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107241 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 4/577/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1/500/000  دیرخ  غلبم 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو -  کرهش  یبونج -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001030651000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 9   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شیک داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107793 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  هبعش  هتسب 16  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ناریا داتس   ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس   :: 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

زاین زاین دروم   دروم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

ناتسا ناتسا حطس   حطس هبعش   هبعش   1616 هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تخاس   تخاس ریز   ریز بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگنس هقطنم  رد  نهآ  هرتناسنک  هدننک  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ باختنا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یزادنا  هار  ار  دیلوت  یاه  نلاس  هطوحم و  تهج  یریوصت  شیاپ  نویسارتلیف  متسیس  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هواک قرش  دالوف  تکرش  کالپ 22  داژن ، یلاو  نابایخ  یاهتنا  کنو ،  نادیم  زا  رتالاب  جع )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، : سردآ  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: IT@KES.CO.IRسکف 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

هدودحم6108667 رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
قطانم

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیلوت دیلوت یاه   یاه نلاس   نلاس وو   هطوحم   هطوحم تهج   تهج یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6106897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 1  / یبناج یاه  نامتخاسو  ( هطوحم نامتخاس و  ) یناتسرامیب  UTM هئارا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاسیسات 09127008778 سانشراک  / هدش

1101090544000561 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا یتخادرپ 2  / دشاب روتکاف  اب  هارمه  امتح  یرادا و  تاعاس  رد  راک  ماجنا  نامز  / تسا هدنشورف  هدهعب  یزادنهار  بصن و  لاسرا و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننک تکرش  زوجم  یاراد  ناگدننک  تکرش  طقف   / سانشراک دات  طرش  هب  / ههام 3

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(VHF  ) میس یب  ییویدار  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  بصن ،   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000123 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: 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   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 3535

(( VHFVHF  ) ) میس میس یبیب   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن بصن ،  ،  بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6106935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ***** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001500 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   HSOON یتراجت مان   FFC لدم یرادا  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مجنپ دعب  یاه  هناماس  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   T5WEB بو تحت  بایغ  روضح و  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
مجنپ دعب  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخ  رارق  دیئات  دروم  دشاب  یم  اضاقت  حرش  اقیقد  هک  ییاهدکناریا  اهنت  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب بایغ -  -  بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  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 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم و  APN سیورس قیرط  زا  هناخراک  یزکرم و  رتفد  نیب  طابترا  تمدخ  عوضوم  دشاب و  یم  هباشم  یتامدخ  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  هب  تاحیضوت 

1101092410001257 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تاصخشم   تاصخشم   APNAPN  سیورس سیورس قیرط   قیرط زازا   هناخراک   هناخراک وو   یزکرم   یزکرم رتفد   رتفد نیب   نیب طابترا   طابترا تمدخ   تمدخ عوضوم   عوضوم وو   دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم یتامدخ   یتامدخ دکدک   ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تاحیضوت   تاحیضوت

3838
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ص)  ) مرکا یبن  ترضح  ناتسرامیب  تاعالطا  یروآ  نف  دحاو  تاریمعت  یارجا  تاعطق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000281 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم مرف  لیمکت  ینادیم و  دیدزاب  ددرگ 3- هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاعالطا  بسک  تهج  -2 تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمساق سدنهم  بانج  تاعالطا 09132690697( یروآ  نف  لوئسم  سامت  هرامش  -5 دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  زکرم  ات  راب  لاسرا  هنیزه  تسیمازلا 4-

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266643-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنسرپ جورخ  دورو و  ینز  تعاس  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094113000078 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رهشمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  نویلیم   مالعتسا 800  فقس  لنسرپ - جورخ  دورو و  ینز  تعاس  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6416934771 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  یزکرم  نامتخاس  یلحاس  راولب  رهشمرخ -  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53527095-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53525430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   دحاو   دحاو تاریمعت   تاریمعت یارجا   یارجا وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

لنسرپ لنسرپ جورخ   جورخ وو   دورو   دورو ینز   ینز تعاس   تعاس هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرنو  یرازفا  تخس  ظاحلزا  یا  هنایار  هکبشروما  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001553000031 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسین لوبق  دروم  هباشم  کرادم   ) .تسین لوبق  لباق  یکیزیف  تروص  هب  کرادم  هئارا.ددرگ  یراذگراب  امتح  اهب  مالعتسا  رد  هدش  هتساوخ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ یم  ماجنا  تسارح  هرادا  طسوت  ییاهن  دات  .تسا  راتخم  داهنشیپ  ره  لوبق  ای  در  رد  تکرش 

8174835118 یتسپ :  دک  مجنپ ،  نابایخ  یوربور  هیریما  یوک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37811070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37814443-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک دادعت 270  یارب  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  اب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجیروا  لوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000365000057 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف تقد  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715944494 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  اروش  هارراهچ  هب  هدیسرن  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479825-044  ، 33479820-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479833-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرنو   مرنو یرازفا   یرازفا تخس   تخس ظاحلزا   ظاحلزا یایا   هنایار   هنایار هکبشروما   هکبشروما هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 4141

ربراک ربراک   270270 دادعت   دادعت یارب   یارب یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم اباب   یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ لانیجیروا   لانیجیروا لوصحم   لوصحم ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم زاس  یسمش  ءاقترا P6 و  هارمه  هب   BI هناماس رارقتسا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000827 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  افطل   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  مسیلوباتم  ددغ و  مولع  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060016000011 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  مسیلوباتم  ددغ و  مولع  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 300 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713137 یتسپ :  دک  یعامتجا پ10 ،  مولع  هدکشناد  بنج  دمحا  لآ  لالج  نارمچ خ  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88334194-021  ، 88220095-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   RFPRFP  قباطم قباطم زاس   زاس یسمش   یسمش وو     P6P6 ءاقترا   ءاقترا هارمه   هارمه هبهب     BIBI هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4343

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4444
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینک هعجارم  تسویپ  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  یاضاقت 0130311( تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .

1101093985008057 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   SPLIT ROLLER BEARING یتراجت مان   7406E لدم  mm x 200/340 mm 310/174 زیاس گنیریب  رلور  اب  هدش  ماوت  ناقاتای  هتسوپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

راگدنام رتسگ  ماشرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان   TIH030M لدم گنیریب  ندز  اج  دربراک  یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 و R90 ونر یتسد  سکبریگ  بقع  هدند  گنیریب  یکدی  هعطق  شوب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 20 دادعت : 

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

یلام ینف و  تاداهنشیپ   . دینک هعجارم  تسویپ  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  یاضاقت 0130311(  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک لاسرا  هناگادج  تروصب 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4545
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ناهفصا ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09122543541 یضاقتم دحاو  ینف  سانشراک  نایمساقلاوبا  یاقآ  - اهب مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  رتم  ویدار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000348 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MIC METER INDUSTRIAL CO یتراجت مان  لدم 98206  کیتاموتا  دیشروخ  صلاخ  شبات  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

وتکادام تراجت  ناغمرا  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

143004 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
pid رلرتنک یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/17 نایاپ :  خیرات 

:: 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

کیتاموتا کیتاموتا دیشروخ   دیشروخ صلاخ   صلاخ شبات   شبات یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

pidpid  رلرتنک رلرتنک ناونع : : ناونع 4747
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نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  هاگتسد  ره   tpu1 لدم  dimat نشکتورپ هلت  لانیمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000140 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگرابو  روهمم   ، هعلاطم  ، دولناد کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  لیوحت  نامز  هب 

تسا طیارش  دات  هلزنم  هب  قاروا  اضما  رهم و 

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6108116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tpu1tpu1 لدم   لدم   dimatdimat  نشکتورپ نشکتورپ هلت   هلت لانیمرت   لانیمرت ناونع : : ناونع 4848

دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   هریغو ...  ...  هریغو یربراب   یربراب یاهنیزه   یاهنیزه هیلک   هیلک نادابآ   نادابآ ردنب   ردنب لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ قبط   قبط ناونع : : ناونع 4949
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دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغو ...  یربراب  یاهنیزه  هیلک  نادابآ  ردنب  لیوحت  تسویپ  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000085 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

ماس راک 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UBIQITI یتراجت مان   AirMax 5G-20-90 لدم میس  یب  هکبش  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD04D08-D3X0 ینف هرامش   RAED 40000D لدم  W 40000 ناوت  U 16 زیاس روتکاتنک  نودب  رادرد  کر  الاک :  مان 
هیامه

ددع 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26GR20 لدم  m 7 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  سنزگن  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سنزگن  یتراجت  مان   UTP لدم  m 305 یلور هتسب   PVC شکور سنج   CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

یدشرا یلع  هدننک 
هقلح ( لور )2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD04D08-D3C0 ینف هرامش   RAED 40000D/C لدم  W 40000 ناوت  U 16 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ءاسک کت  ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   TRENDNET یتراجت مان   TEW-638APB لدم  N AP Bridge میس یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  لاسرا  هطوبرم  سانشراک  دات  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسر رس  دصرد  دوس 18  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  ناتسرل  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  یفرصم  داوم  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشتنا 1401/05/18 قاروا 1401/05/20 

1101004364000257 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هداز بیرغ  روصنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  زاچیپ  هدنزاس  عجرم   PEFS-162 لدم  V 250 ژاتلو  A 160 نایرج تدش  زویف  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ناتسرل  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  زکارم  یهاگراک  یفرصم  داوم  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلول هلول شرب   شرب یچیق   یچیق چیکپ - - چیکپ جنس   جنس راشف   راشف جیگ   جیگ یفرصم   یفرصم داوم   داوم تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 5050
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قفو  یلاتیجید  رتم  سناکرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000422 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لسار یتعنص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ولبات  لسار  یتعنص  یسدنهم  یتراجت  مان   V 220 ژاتلو  Hz 50 سناکرف  FDW500 لدم یلاتیجید  رتم  سناکرف  الاک :  مان 

ولبات لسار  یتعنص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ولبات 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ولبات  لسار  یتعنص  یسدنهم  یتراجت  مان   FTR500 لدم قرب  تسپ  هاگورین و  دربراک  سناکرف  لاسرا  هبساحم و  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

ولبات لسار  یتعنص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ولبات  لسار  یتعنص  یسدنهم 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب تسپ   تسپ وو   هاگورین   هاگورین دربراک   دربراک سناکرف   سناکرف لاسرا   لاسرا وو   هبساحم   هبساحم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار یلاتیجید - - یلاتیجید رتم   رتم سناکرف   سناکرف ناونع : : ناونع 5151

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   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6108414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشناب کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  وزاب  عاونا  نیمات  ناونع : 

14013017 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: س/401/11 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  یلا 14  تعاس 9   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  یزاس  هلدنگ  هناخراک  یجورخ  یاه  هلاقن  راون  یتاسیسات و  یاه  لاناک  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یحارط  هرواشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  مالعتسا  یرازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک رتفد  لحم   :: سردآ سردآ
.دشابیم نارهت  یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم و  تالماعم 

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد وزاب   وزاب عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5252

هلدنگ هلدنگ هناخراک   هناخراک یجورخ   یجورخ یاه   یاه هلاقن   هلاقن راون   راون وو   یتاسیسات   یتاسیسات یاه   یاه لاناک   لاناک کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع
یزاس یزاس

5353
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسا همیمض  تسویپ  رد  طیارش  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سابعردنب - ناکدوک  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ 

1101091093000117 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   THORN یتراجت مان  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  لنپ  دربراک   XLM800 پول شیازفا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

همیمض تسویپ  رد  طیارش  یمامت  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  سابعردنب  ناکدوک  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض   - تسا هدش 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف 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 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم نامتخاس  قیرح  ئافطا  یاهلوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000122 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب نازیم  همیب و  تکرش  نینچمه  دامن  یریگراب  ار  هدش  هتساوخ  کرادم  روتکاف و  شیپ  تسویپ  لیاف  هعلاطم  زا  سپ  تسادنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هبساحم  هناگادج  تاریمعت  روتکاف  دوش  رکذ  لوسپک  ره  یارب  یندم  تیلوسم 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38512661-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5454

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح افطا   افطا یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 5555

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

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

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

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

6106927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس یادهش  هاگدورف  قیرح  افطا  مالعا و  یاهمتسیس  زا  یرادهگن  روظنمب  تاعطق  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000031 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگدورف 023- لحم  رد  لیوحت  .ددرگ  همیمض  نآ  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  تفایرد  تروص  رد  .تسویپ  هب  ناگدننک  نیمات  تامازلا  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
31388013

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: 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

هاگدورف هاگدورف قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس زازا   یرادهگن   یرادهگن روظنمب   روظنمب تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5656
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قاتا قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  دشاب .  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس  یاه 
1101050213000026 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دنولا تراجت  روشنم  هدننک  هضرع  عجرم   AGUILERA یتراجت مان   C5 لدم  HFC227 عون قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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

قبط رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  دشاب .  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  یمامت  ءاضما  انمض  تسویپ  ینف  تاصخشم 

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قاتا قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ دشاب .  .  دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ اباب   تیولوا   تیولوا دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس یاه   یاه

5757
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سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ما 200 فا  قیرح  افطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005944000074 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ما 200 فا  قیرح  افطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: 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

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هک  مالعتساطیارش  قبط  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لماک  هاگتسد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000283 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دوش دیق  سامت  هرامش   - ناریا روشک  تخاس  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33125306-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

200200 ماما   فافا   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5858

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هکهک   مالعتساطیارش   مالعتساطیارش قبط   قبط ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ لماک   لماک هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ملاسا ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ یارجا  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب   - FM200 متسیس اب  رورس  یاه  قاتا  تاموتا  قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرورض 

1101092124000012 زاین :  هرامش 
ملاسا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
21 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یرورض  هژورپ  یارجا  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب   - FM200 متسیس اب  رورس  یاه  قاتا  تاموتا  قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  میظنت  دادرارق  هدنرب  مالعا  زا  سپ  تسا - یرورض  لماک  تادنتسم  لاسرا 

4389119358 یتسپ :  دک  ملاسا ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  ملاسا - بوچ  عیانص  بنج  - ینیمخ ماما  نادیم  - ملاسا شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44261481-03  ، 44263052-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264064-013 :: 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 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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی دادرارق  بلاق  رد  قیرح  نالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000245 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زرواشک سدنهم  هرامش 09124817151  اب  یلیمکت  تاعالطا  تفایرد  تهج  هلاسکی  دادرارق  بلاق  رد  قیرح  نالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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

FM200FM200 متسیس   متسیس اباب   رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا تاموتا   تاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6060

هلاسکی هلاسکی دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6161

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ هاگورین  زاین  دروم  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  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

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 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004948 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم   FX-20EX لدم قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم   :: 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

32338212-071  ، 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

زاین زاین دروم   دروم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یشوگ 1  کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  ددع / زمرق 5 گنر  هب  قیرح  مالعا  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000445 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناریا یالاک  نیرتبوغرم  نیرتهب و  زا.دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

داتس هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تسویپ  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشوگ یشوگ کیکی   هارمه   هارمه لنپ   لنپ ودود   یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ زمرق  // زمرق گنر   گنر هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 6464

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6108394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعسوت تیریدم  نامتخاس  نارهت  یناشن  شتآ  ینمیا و  نامزاس  زا  یناشن  شتآ  هیدأت  یهاوگ  هئارا   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092052000315 زاین :  هرامش 

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  قوف  تمدخ  ماجنا  تهج  مزال  طیارش  تایئزج و   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  هدش و  اضما  رهم و  تسویپ  یاه  لیاف  -

دامرف لصاح  سامت  نفلت 84994050  هرامشاب  زاین  تروصرد  -
باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -

تمدخ دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  هکبش  چیوس  اضاقت 3140810370  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001050 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ش

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

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

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6666
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افرص هدش  باختنا  دک  ناریارتم  یدنق 8000  دیهش  یدیلوت  تاجناخراک  تکرش  ( S.G.C.C دنرب (   CAT6 UTP LSZH لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشت  تهج 

1101090049003784 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 8,000 دادعت : 

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

سامت نفلت  یقداص  یاقآ  : سانشراک مان  ریا * ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک :  لیوحت  ههام ، هس  یلام  : تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 02146624106

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افرص افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریارتم   ناریارتم   80008000 یدنق   یدنق دیهش   دیهش یدیلوت   یدیلوت تاجناخراک   تاجناخراک تکرش   تکرش ( ( S .G.C.CS.G.C.C دنرب (  (  دنرب   CAT6 UTP LSZHCAT6 UTP LSZH  لباک لباک ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشت   هباشت تهج   تهج

6767
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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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکام نیال  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004942 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FATECH یتراجت مان   FAT-50E لدم  mb\s 135 تعرس  pdh یرون لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/29 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6107143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرس 210 ژد  ایرآ  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000174 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تن رازفا  ژد  هدننک  هضرع  عجرم  تن  رازفا  ژد  هدنزاس  عجرم  ژد  ایرآ  یتراجت  مان  یرس 210  لدم  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدجت یسررب و  دروم  ناونع  چیه  تحت  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دریگیمن . رارق  رظن 
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

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

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

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکام سکام نیال   نیال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6868

2 102 10 یرس   یرس ژدژد   ایرآ   ایرآ لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6969
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ لیاف  قبط  اقیقد  یرون  ربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000177 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GB B-SERIES لدم هنایار  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

رهم نایاش  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلس دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم  رد  تکرش  دنیامنیم ، 

دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

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

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دنشاب دنشاب یمیم   هباشم   هباشم اهدکناریا   اهدکناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط اقیقد   اقیقد یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7070
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  اضاقت 3067810356  هرامش  هکبش  لاتیجید  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد 

1101093202001046 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   SUMITOMO یتراجت مان   Z1C لدم  OTDR لاتیجید رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

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

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لاتیجید   لاتیجید رتست   رتست ناونع : : ناونع 7171
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، 0130183 اضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف
1101093985008064 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N102.117 لدم لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   NEXANS یتراجت مان   SM261297GH لدم تروپ  یرون 12  ربیف  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ناتسزوخ هکبش  نمیا 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، 0130183 اضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن لباک -  -  لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 7272
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیگن هقبط 14  نامرف  قاتا  تهج   ATEN HDMI Over single cat5 Extender چیئوس هاگتسد  ود  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000756 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

ناقهد یاقآ   02135913588: دیدزاب یگنهامه و  نفلت 

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرف نامرف قاتا   قاتا تهج   تهج   ATEN HDMI  Over s ingle cat5 ExtenderATEN HDMI  Over s ingle cat5 Extender  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7373
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مالیا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  مالیا  هاگشناد  هکبش  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000083 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دیدج گرا  یتارباخم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   E5504 لدم هکبش  تیریدم  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت هرامشاب  یلاوسای  ماهبا  هنوگره  تروصرد  هدوب  یتسوپ  لیاف  قبطزایندروم  تامدخ 

دیریگب سامتروپروصنماضر   09183428064

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234862-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1491454 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/10/16عبنم خیرات 1401/10/11  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OTDR EXFO یرون ربیف  تست  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تیریدم   تیریدم رورس   رورس ناونع : : ناونع 7474

OTDR EXFOOTDR EXFO یرون   یرون ربیف   ربیف تست   تست هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزاس یصوصخ  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم رپمآ  هارمه  هب  هکبش  نوتسیک  دروک و  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000092 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک  CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  لباک  + لوژام + رگشیامن + اتید چیئوس   2960XR-24-TD-L+2xSFP+SR 10G هعومجم الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
تس 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاس یصوصخ  نامزاس  لیوحت  * تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  تسا * یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم رپمآ   رپمآ هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش نوتسیک   نوتسیک وو   دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم  نیبرود  تارباخم  تازیهجت  یارب :  زاین  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغو  یربراب  یاهنیزه  هیلک  تسویپ  قبط  تساوخ  رد 

1101001396000084 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یراصنا میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR100i لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  جوم  لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم  روتروناک  ایدم  یتراجت  مان   DM-MCDM لدم ربیف  تنرتا  لدبم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
جوم لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات 19/10/1401 رد  زاین  دروم  هطوبرم  سانشراک  دات  ابو  تسویپ  قبط  نادابآ  ردنب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53244250-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف تنرتا   تنرتا لدبم   لدبم یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس هکبش - - هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000208 زاین :  هرامش 

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

ددع 26 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   ctcctc زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2626 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

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

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

6107933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لاوریاف ) یرتویپماک تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004109000022 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتروف  هدنزاس  عجرم  تن  یتروف  یتراجت  مان   FG 200F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبط 

ددرگ لاسرا  میظنت و  یتسویپ  تسیل  رد  روتکاف  زیر  تمیق  هناماس و  رد  ییاهن  تمیق 

5613657958 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یرتسگداد  خ  هر ) ) ینیمخ ماما  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233082-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لاوریاف لاوریاف )) یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP-10G-LR لوژام ددع  دیرخ 225  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(CISCO 10 G BASE - LR SFP +MODULE FOR SMF)

1101001022002179 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 225 دادعت : 

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

تروص رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ  اب 88115345  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب 

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

88111-021  ، 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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/10/11 زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ ناتسرهش  ییاوه  هکبش  یتقرس  یاهیبارخ  عفر  یریادو  یرادهگن  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SFP- 10G-LR (CISCO 10  G BASE -  LR SFP +MODULE FOR SMFSFP- 10G-LR (CISCO 10  G BASE -  LR SFP +MODULE FOR SMF  لوژام لوژام ددع   ددع   225225 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

ییاوه ییاوه هکبش   هکبش یتقرس   یتقرس یاهیبارخ   یاهیبارخ عفر   عفر یریادو   یریادو یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1384734 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/10/16عبنم خیرات 1401/10/11 زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1409556 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژویف یدنبلصفم و  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

اتید اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

نژویف نژویف وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم ناونع : : ناونع 8383

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/514102 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fujikura نژویف هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/10/11   - 1401/10/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکاخ  core 24 یرون 12 و ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fujikurafujikura نژویف   نژویف هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

یکاخ یکاخ   corecore وو  2424     1212 یرون   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یمالسا  بالقنا  زکرم  تهج  لوژام  3850 و   ، 3750 یاه 2960 ، چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002181 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لصاح سامت  یداهریپ  یاقآ  اب 88115400  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسی ? مازلا روتکاف  شیپ  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

88111-021  ، 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

ینیمخ ماما  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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ.ههام کی  هیوست  .IT دات زا  سپ  دیرخ.لانیجروا  الاک  .Cisco SG350-28P چوس ددع   2 .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.یلصا 

1101090614001324 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 3400-48G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

روتکاف شیپ.یلصا  یتناراگ.ههام  کی  هیوست  .IT دات زا  سپ  دیرخ.لانیجروا  الاک  .Cisco SG350-28P چوس ددع   2 .هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.ددرگ  همیمض 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یمالسا   یمالسا بالقنا   بالقنا زکرم   زکرم تهج   تهج لوژام   لوژام وو     38503850  ،  ، 37503750 ، ، 29602960 یاه   یاه چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8787

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/10/17عبنم ات  خیرات 1401/10/11 زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدازآ عباوت  زا  نالیت  دابآربکا  یاتسور  نادرگرب  تهج  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 یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  مود  دشاب  لانیجروا  دیاب  لوا   -- هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000419 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

51036344 یدمحم ناطلس  ای  ینسح  سدنهم  رتویپماک  دحاو  یگنهامه  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  هباشم  دکناریا  هام  هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور نادرگرب   نادرگرب تهج   تهج ناونع : : ناونع 8888

دشاب دشاب هتشاد   هتشاد ینیشام   ینیشام تامدخ   تامدخ تکرش   تکرش دات   دات مود   مود دشاب   دشاب لانیجروا   لانیجروا دیاب   دیاب لوا   لوا  --  -- هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   CFP2-100G و QSFP-100G یواوه یاه  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002184 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   EMC2 یتراجت مان   DS-300B-8G-BPU لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یداهریپ  یاقآ  اب 88115400  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

88111-021  ، 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

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افرص هدش  باختنادکناریا  ، رتم  7625  ، یدنق دیهش  یدیلوت  تاجناخراک  تکرش  ( S.G.C.C دنرب (   CAT6 UTP LSZH لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشت  تهج 

1101090049003794 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 7,625 دادعت : 

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

02146624106 یقداص یاقآ  : سامت ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  ، ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   CFP2 - 100GCFP2 - 100G وو     QSFP- 100GQSFP- 100G یواوه   یواوه یاه   یاه لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

افرص افرص هدش   هدش باختنادکناریا   باختنادکناریا ،، رتم رتم   76257625  ، ، یدنق یدنق دیهش   دیهش یدیلوت   یدیلوت تاجناخراک   تاجناخراک تکرش   تکرش ( ( S .G.C.CS.G.C.C دنرب (  (  دنرب   CAT6 UTP LSZHCAT6 UTP LSZH  لباک لباک ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشت   هباشت تهج   تهج

9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب   C9200L-24T-4G-E چیئوس هاگتسد  دیرخ 5  تهج  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005557000023 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب   C9200L-24T-4G-E چیئوس هاگتسد  دیرخ 5  تهج  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616834435 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ردون -  سوت  یرادا  تیاس  نازابناج -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227632-087  ، 33286021-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33286020-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسهرظندم cat6 hikvision E484059 U/UTP لباک .تسه  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000148 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 5 دادعت : 

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

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  .تکرش  هدهع  هب  لمح  ههام -  2 هیوست  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: 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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش اباب     C9200L-24T-4G-EC9200L-24T-4G-E  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ تهج   تهج هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9292

UTP CAT6 PVCUTP CAT6 PVC  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9393

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

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

هنایار6106897 هکبش   UTM هحفص 22)هاگتسد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6106926(VHF  ) میس یب  ییویدار  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  بصن ،   ، هحفص 22)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرط6107106 زا  هناخراک  یزکرم و  رتفد  نیب  طابترا  تمدخ  عوضوم  دشاب و  یم  هباشم  یتامدخ  دک 
دشاب یم  تسویپ  هب  تاحیضوت  تاصخشم و   APN سیورس

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6107743 تاعالطا  یروآ  نف  دحاو  تاریمعت  یارجا  تاعطق و  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنب6107749 هار  سا -  یپ  وی  هاگتسد  هیذغت  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  دنب (  هار  یازجا  تاعطق و  ملق   6
..( لاتیجید و  هدنریگ  روتالودم  هاگتسد  راد  - میس  لرتنک  تومیر  یمشچ -  روسنس  ییوزاب - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرازفا6107767 مرنو  یرازفا  تخس  ظاحلزا  یا  هنایار  هکبشروما  هحفص 22)هیلک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طابترا6107882 سراپ  ربتعم  یتناراگ  اب  طقف  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  نیبرود  ریوصت و  شیاپ 
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تیابارت -  شفنب 6  دراه 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگولگ اکن و  رهشهب ، یاه  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000470 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگولگ هاگولگ وو   اکن   اکن رهشهب ، ، رهشهب یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم ناتسرهش  وجمان ) دیهش   ) وجماک دیهش  یرایهد   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  رد  هدش  رکذ  دراوم  قبط  یریگ  هکل  یارجا  هیهت و  اب  تسویپ  لیاتید  قبط  یتلافسآ  ریگتعرس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101096199000007 زاین :  هرامش 
دهشم ناتسرهش  وجماندیهش / وجماکدیهش /  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 150 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ءاهب  مالعتسا  رد  هدش  رکذ  دراوم  قبط  یریگ  هکل  یارجا  هیهت و  اب  تسویپ  لیاتید  قبط  یتلافسآ  ریگتعرس  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9199119616 یتسپ :  دک  وجماندیهشوجماکدیهش ،  یرایهد  دهشم  ناتسرهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420257-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420257-051 :: 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 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ کرادم  قبط  اههار (  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000093 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/25 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

یتلافسآ یتلافسآ ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9595

 ( ( یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط اههار (  (  اههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  ود  هقطنم  رد  رهشنایک  هیناما و  دابآ ، نایک  سراپنایک ، رباعم  رد  بصن  تهج  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095566000057 زاین :  هرامش 
زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NB لدم تباث  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

.دشابیم یتساوخرد  مالقا  یتسویپ  تاصخشم  دانسا و  ساسارب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  - 2

کیفارت نواعم  یکلام  سدنهم  رتشیب 09163082034  تاعالطا  بسک  تهج  - 3

6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،   2 هقطنم یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849446-061  ، 33849445-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849445-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000144 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: 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 ردرد   بصن   بصن تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9898
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6108711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا نز  کمشچ  یاه  غارچ  یانشور و  یاه  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمن دات  دروم  یرازگ  تمیق  مالعتسا  تسویپ  کرادم  یرازگراب  مدع  تروص  رد 

1101001165000063 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   یانشور   یانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9999
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج ددع  هقبط 3 برد  ددع / کی  نیباک  برد  / ددع دادعت 1 هتل  ناریا 3 تخاس  زیاس 120 موکلس  برد  بصنو  لمح  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریاروسناسآ 

1101091936000654 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نامیپ اترآ  جرب  هدننک  هضرع  عجرم  موکلس  یتراجت  مان  روسناسآ  برد  روتارپا  یپوکسلت  یدالوف  رنف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

مامتا زا  سپ  یتخادرپو  هدننک  نیمات  اب  بصنو  لمح  هیهت  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنارس نفلت 09173618248 دشاب  یم  راک 

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

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

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تهج تهج ددع   ددع هقبط  33 هقبط برد   برد ددع / / ددع کیکی   نیباک   نیباک برد   برد // ددع ددع 11 دادعت   دادعت هتل   هتل ناریا  33 ناریا تخاس   تخاس 120120 زیاس   زیاس موکلس   موکلس برد   برد بصنو   بصنو لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
راد راد تنامض   تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریاروسناسآ   یناریاروسناسآ
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم درکرهش  یقرش  یدعس  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ تاصخشم  اب 

1101004613000019 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اب  قباطم  درکرهش  یقرش  یدعس  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ

8816839349 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222171-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225347-038 :: 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

اباب قباطم   قباطم درکرهش   درکرهش یقرش   یقرش یدعس   یدعس هبعش   هبعش هپس   هپس کناب   کناب یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد تهج   تهج تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هغیت   هغیت سنج   سنج زازا   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یناتسا یناتسا ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات اباب   تیولوا   تیولوا  - - تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم

10 110 1
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  درکرهش  یدعس  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ تاصخشم 

1101004613000020 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  درکرهش  یدعس  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا 

8816839349 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222171-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225347-038 :: 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

اباب قباطم   قباطم درکرهش   درکرهش یدعس   یدعس هبعش   هبعش هپس   هپس کناب   کناب یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد تهج   تهج تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هغیت   هغیت سنج   سنج زازا   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یناتسا یناتسا ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات اباب   تیولوا   تیولوا  - - تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم

102102
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  درکرهش  ظفاح  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ تاصخشم 

1101004613000018 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  درکرهش  ظفاح  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا 

8816839349 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222171-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225347-038 :: 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

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اباب قباطم   قباطم درکرهش   درکرهش ظفاح   ظفاح هبعش   هبعش هپس   هپس کناب   کناب یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد تهج   تهج تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هغیت   هغیت سنج   سنج زازا   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یناتسا یناتسا ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات اباب   تیولوا   تیولوا  - - تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم

103103

تومیر تومیر یمشچ -  -  یمشچ روسنس   روسنس ییوزاب -  -  ییوزاب دنب   دنب هار   هار ساسا -  -  یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد هیذغت   هیذغت دربراک   دربراک هدش   هدش ژاتنوم   ژاتنوم درب   درب دنب (  (  دنب هار   هار یازجا   یازجا وو   تاعطق   تاعطق ملق   ملق   66 ناونع : : ناونع
..( ..( وو   لاتیجید   لاتیجید هدنریگ   هدنریگ روتالودم   روتالودم هاگتسد   هاگتسد راد   - - راد میس   میس لرتنک   لرتنک

104104
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دنب هار  یازجا  تاعطق و  ملق   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000558 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ARIO یتراجت مان  کیتاموتا  برد  ندرک  تسب  زاب و  دربراک  رگنه  یمشچ و  سکاب و  لرتنک  یکیرتکلا و  روتوم  یموینیمولآ و  رواک  لیر و  هعومجم  الاک :  مان 

یدابآ فجن  یمظاک  دیمح  هدننک  هضرع 
تس 4 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
زیرآ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   B400-600 لدم  V 24 روتوم اب  یکیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
کینورتکلا وسرپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SMK-2000AL سا یپ  وی  هاگتسد  هیذغت  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

یداهج ریما  یرگسم و  اضردمحم  یلع و  هدننک  هضرع  عجرم   DENAY یتراجت مان   STB319 لدم  DVB-T لاتیجید هدنریگ  روتالودم  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ACL ELITE لدم رتمولوگاوک  هاگتسد  یمشچ  روسنس  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

یاه یروآون  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   DAIKIN یتراجت مان  عوبطم  هیوهت  متسیس  دربراک   DCS601A52 لدم راد  میس  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
نالچ ین  یروانف  یتعنص و 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/06 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

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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر  یاه  هسفق  بصن  ییاجباج و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا 

هام یرابتعا 3  تخادرپ 
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 

1101096102001420 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6108440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا برد  یلیر  کج  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14013610 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/14 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

یلیر یلیر یاه   یاه هسفق   هسفق بصن   بصن وو   ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 105105

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یلیر   یلیر کجکج   فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 106106

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   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6108452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/10 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
motovario دنرب رادزمرت  عون  کیتاموتا  برد  دربراک  سکبریگ  روتومورتکلا  ناونع : 

14013636 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/06 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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

motovariomotovario  دنرب دنرب رادزمرت   رادزمرت عون   عون کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دربراک   دربراک سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  نادرگ  ماد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000557 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-PSU2 لدم  W 240 ناوت هتسب  رادم  نیبرود  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   EC-SP2202 لدم نادرگ  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   WALL MOUNT BROCKET یتراجت مان   WMB-4500A لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشاب - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ددرگ – هیارا  تمیق  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ، 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هکبش -  -  هکبش تحت   تحت نادرگ   نادرگ ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعادکدشاب  یم  تساوخرد  دروم  EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000931 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B334-F40 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 70 دادعت : 

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

یم هدنشورفاب  لمح  یاه  هنیزه  هیلکودشاب  یم  تساوخرد  دروم  EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرودو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب FIRM WARE تیدپآ نیرخآ  یاراد  دشاب و  ضیوعت  یتناراگ  هام  یاراد 50 دیاب  اه  نیبرود  دشاب و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم یمالعادکدشاب   یمالعادکدشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم EIPC-B235EIPC-B235 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت تلاب   تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

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

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

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

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

6107102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091616000030 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  مشق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

کرادم یراذگراب  دشاب و  یم  یقوقح  صاخشا  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولوا  ددرگ  مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یمالعا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  قوف  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب  دشاب و  یم  یرورض  سامت  هرامش  دیق  اب  مالعتسا  مرف  لیمکت  هئارا  تیحالص و  تکرش و 

7951999363 یتسپ :  دک  مشق ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نادیم  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220100-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000805 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دوش ظاحل  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  یهایس 09378906106/ سدنهم  اب  ینف  هیدات  / رابنا برد  لیوحت  / یرابتعا دیرخ   / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125531-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تارداص  هعسوت  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رظان  دنرب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000124 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  رظان  دنرب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

تروص رد  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح و ...  یاه  هنیزه  هیلک  ددرگ .  یراددوخ  هناگادج  تروصب  یراذگ  تمیق  زا  ددرگ و  ظاحل  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تمیق  هب  هدش  هتساوخ  دراوم  تیاعر  مدع 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: 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

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/10/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( موس هلحرم  انیس (  ناتسرامیب  دیدج  سناژروا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  مالعتسا  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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رظان   رظان دنرب   دنرب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

ناتسرامیب ناتسرامیب دیدج   دیدج سناژروا   سناژروا هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  ربتعم  یتناراگ  اب  طقف  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  نیبرود  ریوصت و  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تیابارت -  شفنب 6  دراه 

1101095549000556 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زربلا نیورآ  نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   7732NI-4K لدم  NVR32CH طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
HIKVISION DIGITAL هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD1623G0-I لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T42WD لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایلاد ورین  نایار  یسدنهم  هدننک 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2742FWD لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایلاد ورین  نایار  یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ دنس و  میظنت  ات  هام  کی  ادودح  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

افطل کمایپ   09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: 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

شیپ شیپ تیابارت -  -  تیابارت   66 شفنب   شفنب دراه   دراه طابترا   طابترا سراپ   سراپ ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   طقف   طقف تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود وو   ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف

1 141 14

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

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

6108038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادارارق  قباطم  لوپ  لمح  وردوخ  تاقحلم  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرگسع .دشابیم 75358222  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  اضما و  مدع 

1101001017000682 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: 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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pec.ir :: عبنم تعاس 15:00عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  ینابیتشپ  راکنامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  نایسراپ ،  کینورتکلا  تراجت  تکرش  دحاو 6 ،  کالپ 42 ،  هنوگلگ ،  نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  سردآ :  هب  ار  دوخ  تاداهنشیپ  لیوحت   :: 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

لوپ لوپ لمح   لمح وردوخ   وردوخ تاقحلم   تاقحلم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 115115

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روباشین ناتسرهش  لضفدابادومحم  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6108404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیم هکبش  تحت  یتراظن  ددع   9 هب 13.5 -  زنل 2.7  -rfpa-2964 لدم میرف  60 ناوخ کالپ  ددع   4  - نیبرود یزادنا  هار  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
spb2964 تیاسلیام لسگیپاگم  تلوب 2 

1101097501000003 زاین :  هرامش 
روباشین ناتسرهش  یزکرم  شخب  لضفدابادومحم  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع  13 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

لسگیپاگم تلوب 2  ینیم  هکبش  تحت  یتراظن  ددع   9 هب 13.5 -  زنل 2.7  -rfpa-2964 لدم میرف  60 ناوخ کالپ  ددع   4  - نیبرود یزادنا  هار  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
spb2964 تیاسلیام

بصنو ارجا  یارب  زاین  دروم  تازیهجتو  مزاول  هیلک  و  - 

9314893148 یتسپ :  دک  لضف ،  دابا  دومحم  یرایهد  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: 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

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-1055-54010534 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  مزاول  ملق  دیرخ 4  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

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار بصبص   ناونع : : ناونع 1171 17

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول ملق   ملق   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6107145 هک  مالعتساطیارش  قبط  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لماک  هاگتسد  بصن  دیرخ و 
دشابیم

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزادنا6108234 هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  هحفص 35)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشوگ6108372 کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  زمرق / گنر  هب  قیرح  مالعا  هحفص 35)نفلت  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

یم6108116 هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغو ...  یربراب  یاهنیزه  هیلک  نادابآ  ردنب  لیوحت  تسویپ  قبط 
دشاب

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6108404 یزادنا  هار  هحفص 73)بص  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدودحم6108667 رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
قطانم

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1205 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مهدزاود  هاگشیالاپ  تسارح  ینمیا و  ددرت  لرتنک  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 149/604/582/107  غلبم 

لایر نیمضت 7/481/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادا  نامتخاس  مهدزاود  هاگشیالاپ  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسارح6107481 ینمیا و  ددرت  لرتنک  نامتخاس  هحفص 20)ثادحا  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسارح تسارح وو   ینمیا   ینمیا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094685000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106967 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیبیعش  یلحم  ناتسرامیب  و  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  تاسیسات  یرادهگن  یربهار و  روما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتشوش  یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

سیورس ریمعت  یربهار و  یرادهگن   ) هیبیعش یلحم  ناتسرامیب  و  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  تاسیسات  یرادهگن  یربهار و  روما  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 ... ( قیرح ءافطا  نفلت و  زاگ ،  یقرب ،  تاسیسات  یناسربآ ،  یکیناکم و  تاسیسات  یتدورب  یترارح و  یاه  متسیس 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,072,068,336 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/05/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(ص) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  رتشوش -  ناتسزوخ -   ، 6451684534 یتسپ :  دک  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راون6106876 یتاسیسات و  یاه  لاناک  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یحارط  هرواشم 
یزاس هلدنگ  هناخراک  یجورخ  یاه  هلاقن 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6106919 ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  هحفص 35)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزکرم6106923 نامتخاس  قیرح  افطا  یاهلوسپک  هحفص 35)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگدورف6106927 قیرح  افطا  مالعا و  یاهمتسیس  زا  یرادهگن  روظنمب  تاعطق  هحفص 35)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6106967 تاسیسات  یرادهگن  یربهار و  هحفص 12)روما  قیرح  ( قیرح

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

هار6107063 بصن و  دیرخ ،  دشاب .  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ما 6107082200 فا  قیرح  افطا  متسیس  یرادهگن  هحفص 35)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6107145 هک  مالعتساطیارش  قبط  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لماک  هاگتسد  بصن  دیرخ و 
دشابیم

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ناتسرامیب ناتسرامیب تاسیسات   تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   یربهار   یربهار روما   روما ناونع : : ناونع 120120

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6107521 افطا  بای  هلعش  ددع  هحفص 12)دیرخ 47  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6107742FM200 متسیس اب  رورس  یاه  قاتا  تاموتا  قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هلاسکی6108117 دادرارق  بلاق  رد  قیرح  نالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 35)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزادنا6108234 هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  هحفص 35)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشوگ6108372 کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  زمرق / گنر  هب  قیرح  مالعا  هحفص 35)نفلت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6108394 افطا  مالعا و  متسیس  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  تامدخ  هحفص 35)هئارا  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

یرادا6107002 نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  هحفص 20)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا6108234 هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  هحفص 35)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یفارگومرت  نیبرود  اضاقت 3067810368  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001052 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص زاناکرهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TESTO هدنزاس عجرم   TESTO یتراجت مان   testo 872 لدم یتعنص  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

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

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگومرت یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 12 112 1
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک هتفه  کی  هیوست  هدش ، ) جرد  هباشم  دک  ناریا   ) ددع کی   FE-70-200mm f/2.8 GM-OSS لدم ینوس  نیبرود  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ 

1101093209000150 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL70200G AE لدم  G یرس نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  یراک  هتفه  کی  هیوست  هدش ، ) جرد  هباشم  دک  ناریا   ) ددع کی   FE-70-200mm f/2.8 GM-OSS لدم ینوس  نیبرود  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراک یراک هتفه   هتفه کیکی   هیوست   هیوست هدش ، ) ، ) هدش جرد   جرد هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) ددع ددع کیکی     FE-70 -200mm f/2 .8  GM-OSSFE-70 -200mm f/2 .8  GM-OSS لدم   لدم ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ  

122122
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قبط  رتویپماک  ینیم  - دروبیک  - سوم - روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001047 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   Alphatech یتراجت مان   AH 418 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هتسب6106893 رادم  نیبرود  هیذغت  عبنم  هکبش -  تحت  نادرگ  ماد  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یم6107094 تساوخرد  دروم  EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود 
دشابیم هباشم  یمالعادکدشاب 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ6107102 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  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

یفارگومرت6107306 هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6107384 رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6107633 تسیل  قبط  رظان  دنرب  هتسب  رادم  یاه  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ   DATA SHEETDATA SHEET تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک ینیم   ینیم -- دروبیک دروبیک  - - سوم سوم -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 123123
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب6107730 دیدج  سناژروا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 73)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6107793 حطس  هبعش  هتسب 16  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  بصن  هحفص 20)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ربیف6107854 تنرتا  لدبم  یرون  لاقتنا  متسیس  هکبش - اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

طابترا6107882 سراپ  ربتعم  یتناراگ  اب  طقف  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  نیبرود  ریوصت و  شیاپ 
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تیابارت -  شفنب 6  دراه 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جرد6107955 هباشم  دک  ناریا   ) ددع کی   FE-70-200mm f/2.8 GM-OSS لدم ینوس  نیبرود  زنل 
لیوحت زا  سپ  یراک  هتفه  کی  هیوست  هدش ، )

هحفص 20) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6107958  DATA SHEET تاصخشم قبط  رتویپماک  ینیم  - دروبیک  - سوم - هحفص 20)روتینام نیبرود  ( نیبرود

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

لوپ6108038 لمح  وردوخ  تاقحلم  هتسب و  رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6108211 نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 73)راکنامیپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6108404 یزادنا  هار  هحفص 73)بص  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6108484 نیبرود  مزاول  ملق  هحفص 73)دیرخ 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدودحم6108667 رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
قطانم

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یتایلام روما  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 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشاب یم  هباشم  دکناریا   ) ناتسزوخ یتایلام  روما  لک  هرادا  تهج  هکبش  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000147 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-ANT2414P لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P700-512 لدم رورس  زاس  هریخذ  دراه و  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلام یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج هکبش   هکبش تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور باسح 10  هیوست  دشابیم .  تسویپ  تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000165 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

IT روپناریا سدنهم   09126757590  - زادرپراک هاوخنطو   09132695934 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: 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

یتایلام6106984 روما  لک  هرادا  تهج  هکبش  تراک  هحفص 88)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هزور6107906 باسح 10  هیوست  دشابیم .  تسویپ  تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  هحفص 88)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هزور هزور   1010 باسح   باسح هیوست   هیوست دشابیم .  .  دشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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 " ) " ) 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

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 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین حرش  تسویپ  هشقن  دانسا و  حرش  هب  حلسم  ریغ  ینتب  یسرجوین  ددع  یرتم و 300  حلسم 3  ینتب  یسرجوین  ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000039 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نالاسبآ رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   200x80x50 cm زیاس ینتب  یسرجوین  لودج  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک راثیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   kg 3185 نزو  300x115x80 cm زیاس ینتب  حلسم  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ظاحل دوخ  یداهنشیپ  تمیق  رد  ار  زاین  حرش  تسویپ  دادرارق  هنومن  ینوناق  تاروسک  هیلک  تسیاب  یم  هدنشورف.تسیمازلا  دادرارق  یاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  گرب  بلاق  رد  تمیق  داهشیپ  هئارا.دیامن 

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

دنب هار   :: 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

دنب6107749 هار  سا -  یپ  وی  هاگتسد  هیذغت  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  دنب (  هار  یازجا  تاعطق و  ملق   6
..( لاتیجید و  هدنریگ  روتالودم  هاگتسد  راد  - میس  لرتنک  تومیر  یمشچ -  روسنس  ییوزاب - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

حرش6108123 هب  حلسم  ریغ  ینتب  یسرجوین  ددع  یرتم و 300  حلسم 3  ینتب  یسرجوین  ددع   20
زاین حرش  تسویپ  هشقن  دانسا و 

هحفص 90) دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاین زاین حرش   حرش تسویپ   تسویپ هشقن   هشقن وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   حلسم   حلسم ریغ   ریغ ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ددع   ددع   300300 وو   یرتم   یرتم حلسم  33   حلسم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاطا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003561000026 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ولدمحم ناج  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرخا یقبام  راک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  دصرد  هیوست 80  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198694365 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  - یبرغ رازلگ  نابایخ  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33507700-026  ، 33507711-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33507700-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیرظنم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دشاب و  یم  لوبق  لباق  نارود  زادرپ  هشیدنا  ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  مالقا  هیلک  تسا و  هباشم  دک  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  خساپ  هقرفتم  یاه  یتناراگ 

1101090229000023 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هیرظنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380-G7 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  جنپ  و   , APD نارود زادرپ  هشیدنا  ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  مالقا  هیلک  تسا و  هباشم  دک  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  خساپ  هقرفتم  یاه  یتناراگ  هب  دشاب و  یم  لوبق  لباق 

8656114311 یتسپ :  دک  هیرظنم ،  رهش  یرادرهش  راولب  هیرظنم  رهش  - اضرهش - ناهفصا اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53282028-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53283535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس قاطا   قاطا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 127127

هبهب وو   دشاب   دشاب یمیم   لوبق   لوبق لباق   لباق نارود   نارود زادرپ   زادرپ هشیدنا   هشیدنا ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسا   ساسا ربرب   مالقا   مالقا هیلک   هیلک وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   نیا   نیا ناونع : : ناونع
دوش دوش یمن   یمن هداد   هداد خساپ   خساپ هقرفتم   هقرفتم یاه   یاه یتناراگ   یتناراگ

128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  هکبش  رورس  اضاقت 3140810361  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202001051 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL360 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

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

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 129129
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ناتسرال ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

16GB DDR4 2133 MH2 لدم  HP رورس مر  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030438000117 زاین :  هرامش 

ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
16GB DDR4 2133 MH2 لدم  HP رورس مر  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  8 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا دنور  یط  الاک و  تفایرد  زا  سپ  زور  تخادرپ.ددرگ 45  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ریش  ماج  یاقآ  هرامش 09177820979  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج.دریگ  یم  تروص 

7431975566 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52348087-071  ، 52344724-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344724-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 GB DDR4 2 133 MH2GB DDR4 2 133 MH2 لدم   لدم   HPHP  رورس رورس مرمر   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 130130

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

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

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

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

6107476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یرتاب  کسید و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  تاحیضوت و  حرش  هب 

1101003131000148 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ورین یزاس  یرتاب  هدننک  هضرع  عجرم  ورین  یزاس  یرتاب  هدنزاس  عجرم  ابص  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  AH 100 نایرج تدش  نکاس  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAS لدم  GB 146 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  حرش  هب  زاین  دروم  یاهالاک  ینف  تاصخشم   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02166712093  : سامت هرامش 

دنشاب  ربتعم  همان  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یرتاب   یرتاب وو   کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  نامتخاس  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000165 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  130 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاجم یاضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  لیاف  و  ...و ) یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تبث و  یهاوگ  یمسر و  همانزور  رغت  نیرخآ  ) یتبث کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یتسویپ  کرادم  یرازگراب.ددرگیم  دودرم  داهنشیپ  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  تروص  رد  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات و  ، 

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

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

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 132132

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HP DL380 لدم  GEN10 هکبش رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت یتسویپ و  کرادم  حرش  هب 

1101003131000149 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دنشاب طرش  دیق و  یب  همان  تنامض  لاس  کی  لقادح  یاراد  دیاب  اه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب تست  تلهم  یاراد  دیاب  هاگتسد 

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
دشاب یم  یرادا  دنیآرف  یط  روتکاف  تخادرپ 

02166712093 سامت :  هرامش 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتایلام6106984 روما  لک  هرادا  تهج  هکبش  تراک  هحفص 88)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هار6107063 بصن و  دیرخ ،  دشاب .  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6107073 لیاف  قبط  رورس  قاطا  یزاس  هحفص 91)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

زادرپ6107148 هشیدنا  ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  مالقا  هیلک  تسا و  هباشم  دک  نیا 
دوش یمن  هداد  خساپ  هقرفتم  یاه  یتناراگ  هب  دشاب و  یم  لوبق  لباق  نارود 

هحفص 91) رورس  ( رورس

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

هنایار6107268 هکبش  هحفص 91)رورس  رورس  ( رورس

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

610739816GB DDR4 2133 MH2 لدم  HP رورس مر  هحفص 91)نیمات  رورس  ( رورس

HP DL380HP DL380 لدم   لدم   GEN10GEN10 هکبش   هکبش رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6107476 یرتاب  کسید و  دراه  هحفص 91)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هکبش6107502 تیریدم  هحفص 43)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6107742FM200 متسیس اب  رورس  یاه  قاتا  تاموتا  قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6108559 قاتا  نامتخاس  هحفص 91)ثادحا  رورس  ( رورس

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

6108688HP DL380 لدم  GEN10 هکبش رورس  هحفص 91)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  یاهداهنشی.تسا  پلخاد  هدننک  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  .دشابیم  تسویپ  لیاف  کالم  هباشم و  دکناریا  -9940173 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن همضمض  هیهت و  تسویپ  لیاف  ساسا  رب 

1101096347000603 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   EJA118E لدم اوه  راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3137245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوه اوه راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 134134
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985008062 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 5522 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

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

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KM یتراجت مان   HU22M2A لدم روتومورتکلا  هعطق  جنس  رود  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

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

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان   DSP 250-800 لدم ژویفیرتناس  هشکم  ود  پمپ  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ جنس   جنس یتخس   یتخس وو   جنس   جنس تیاده   تیاده وو   رتم   رتم   PHPH  یزیمور یزیمور رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم  - - یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی   11 G03GLA0G03GLA0 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
یدنب یدنب هتسب   هتسب هاگتسد   هاگتسد یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس روتومورتکلا -  -  روتومورتکلا هعطق   هعطق جنس   جنس رود   رود زوس -  -  زوس هناگود   هناگود نونو   ابیس   ابیس   CNGCNG زاگ   زاگ نزخم   نزخم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس

135135
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب سکع  قبط  ددع  200 سکوداراپ PARADOX صوصخم یکینورتکلا  مشچ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000177 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
XSZBC10 لدم ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  روسنس  بصن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

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

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

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6107786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   SPS لدم ددع  یتسویپ 200 سکع  قبط  یشزرل  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000178 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا یاتسیا  یژرنا  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم   IEC یتراجت مان   IEC LEVEL حطس روسنس  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ددع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

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

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

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SCHNEIDER-ELECTRICSCHNEIDER-ELECTRIC  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم روسنس   روسنس بصن   بصن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 136136

یشزرل یشزرل روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 137137
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  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 10 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000275 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهرون هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL هدنزاس عجرم   PHOX لدم یهاگشیامزآ  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   PHOX لدم رزیالانآ  هاگتسد  هعطق  پمپ  الاک :  مان 
ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان   ml 10 یددع لایو 1  یمیشویب  هاگشیامزآ   PHOX وشتسش لولحم  الاک :  مان 
ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   PLUS M نوخ زاگ  روزیلانآ  نویساربیلاک  لولحم  الاک :  مان 
ناهرون یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناهرون هدننک  هضرع  عجرم   NOVA BIOMEDICAL یتراجت مان  زاگ  دالب  هاگتسد  دربراک  لدم 35286  وا 2  یس  یپ  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

تاصخشم تساوخرد و  اب  روتکاف  - یزردوگ  09124168480- ههام تخادرپ 3  - هاگشیامزا دات  لحم  رد  لیوحت   - زور دمیا  ربتعم و  یگدنیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
phox سکوفزاگدالب هاگتسد  تهج  - یناریا - هنومن دکناریا  - دشاب هتشاد  یناوخمه  هناماس 

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نوخ   نوخ زاگ   زاگ روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 138138
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/09عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس ناونع : 

14013952 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/09 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/10عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرزیل کیرتکلاوتوف  حطس  روسنس  ناونع : 

14013923 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اوه6106908 راشف  هحفص 98)روسنس  روسنس  ( روسنس

روسنس روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

یرزیل یرزیل کیرتکلاوتوف   کیرتکلاوتوف حطس   حطس روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

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

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

زا 127 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zhc5f7lpex2pe?user=37505&ntc=6108490
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108490?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wmhwbc9nsnuqe?user=37505&ntc=6108521
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108521?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنس6107243 تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم   - یکشزپنادند تینوی   1G03GLA0 روسنس
 - زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  یهاگشیامزآ - جنس  یتخس  و 

یدنب هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  روتومورتکلا -  هعطق  جنس  رود 

هحفص 98) روسنس  ( روسنس

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

دنب6107749 هار  سا -  یپ  وی  هاگتسد  هیذغت  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  دنب (  هار  یازجا  تاعطق و  ملق   6
..( لاتیجید و  هدنریگ  روتالودم  هاگتسد  راد  - میس  لرتنک  تومیر  یمشچ -  روسنس  ییوزاب - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6107785SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  روسنس  بصن  هحفص 98)هیاپ  روسنس  ( روسنس

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

یشزرل6107786 هحفص 98)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یهاگشیامزآ6108159 نوخ  زاگ  روزیلانآ  هحفص 98)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6108490 هحفص 98)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6108521 کیرتکلاوتوف  حطس  روسنس  هحفص 98)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  عراش 2  تهج   FORTIGATE 1500D ددع کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002182 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-50B لدم  Fortigate هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  این  نیگرگ  یاقآ  اب 88115345  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/10عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  تروپ  ریوصت 24  تروص و  چیئوس  ناونع : 

14014114 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FG-50BFG-50B لدم   لدم   FortigateFortigate هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 141141

تروپ تروپ ریوصت  2424   ریوصت وو   تروص   تروص چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/11عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ مئامض  قبط   c9200l-24p-4x-e لدم cisco کرام ساسا  رب  ریوصت  توص و  چیئوس  ناونع : 

14014118 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6108450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/30 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاصخشم  قبط  ) لاکیناکم چیئوس  ناونع : 

14013559 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

c9200 l-24p-4x-ec9200 l-24p-4x-e لدم   لدم ciscocisco  کرام کرام ساسا   ساسا ربرب   ریوصت   ریوصت وو   توص   توص چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

لاکیناکم لاکیناکم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  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 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس هاگورین  زاین  دروم   2HT1 دک اب  یوقراشف  یاهرتیه  حطس  چیئوسورکیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000353 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنهس هاگورین  زاین  دروم   2HT1 دک اب  یوقراشف  یاهرتیه  حطس  چیئوسورکیم  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  30 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: 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

تروپ6106991 هکبش 24  اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6107150( دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ لیاف  قبط  اقیقد  یرون  ربیف  هحفص 43)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نامرف6107325 قاتا  تهج   ATEN HDMI Over single cat5 Extender چیئوس هاگتسد  ود  هحفص 43)ریمعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتم6107690 رپمآ  هارمه  هب  هکبش  نوتسیک  دروک و  هحفص 43)چپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربیف6107854 تنرتا  لدبم  یرون  لاقتنا  متسیس  هکبش - اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قبط6108096 یمالسا  بالقنا  زکرم  تهج  لوژام  3850 و   ، 3750 یاه 2960 ، چیئوس  دیرخ 
تسویپ تاصخشم 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هاگورین هاگورین زاین   زاین دروم   دروم   22 HT1HT1 دکدک اباب   یوقراشف   یوقراشف یاهرتیه   یاهرتیه حطس   حطس چیئوسورکیم   چیئوسورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

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

هنایار6108178 هکبش  اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشاب6108206 هتشاد  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  مود  دشاب  لانیجروا  دیاب  لوا   -- هکبش هحفص 43)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6108260FG-50B لدم  Fortigate هکبش اتید  هحفص 103)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

طیارش و6108269 اب   C9200L-24T-4G-E چیئوس هاگتسد  دیرخ 5  تهج  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6108427 ریوصت 24  تروص و  چیئوس  هحفص 103)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6108436c9200l-24p-4x-e لدم cisco کرام ساسا  رب  ریوصت  توص و  چیئوس  هحفص 103)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

لاکیناکم6108450 هحفص 103)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هاگورین6108681 زاین  دروم   2HT1 دک اب  یوقراشف  یاهرتیه  حطس  چیئوسورکیم  هحفص 103)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هاشنامرک ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  لودج  قباطم  چوس ) لاوریاف و  رتور ،  ) تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003405000003 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لودج  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  13 دادعت : 

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

.تسا هدش  هدروآ  تسویپ  لودج  قباطم  زاین  دروم  یاههاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6144168331 یتسپ :  دک  نوتسیب ،  یتعنص  کرهش  یور  هبور  نوتسیب  هداج   12 رتمولیک هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34731381-083  ، 34733381-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34733380-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسا6107684 زاین  دروم  تسویپ  لودج  قباطم  چوس ) لاوریاف و  رتور ،  ) هحفص 107)تازیهجت چوس  ( چوس

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

مالعتسادانسا6107924 ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 هحفص 43)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6108178 هکبش  اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشاب6108206 هتشاد  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  مود  دشاب  لانیجروا  دیاب  لوا   -- هکبش هحفص 43)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.تسا .تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ لودج   لودج قباطم   قباطم چوس ) ) چوس وو   لاوریاف   لاوریاف رتور ، ، رتور  ) ) تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 146146
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نارهت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093197000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:01عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107166 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  هاگشناد  ینیما  همالع  رالات  زیهجت  تهج  ریوصت  توص و  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دادرارق تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسویپ  لیاف  حرش  هب  ریوصت  توص و  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لک هرادا  دالوف  نامتخاس  کالپ 20  نوارب  دارودا  نابایخ  شبن  رذآ  نابایخ 16 بالقنا  نابایخ   ، 1461914681 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت هاگشناد  ینابیتشپ  ینارمع و  یاه  حرط 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000385 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رنه روآ  ون  هیارآ  امیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SA-SANDT لدم رتائت  یفمآ  شیامه و  نلاس  یریوصت  یتوص و  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

متفه رنه  روآ  ون  هیارآ  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  متفه 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33402159-086  ، 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

رالات رالات زیهجت   زیهجت تهج   تهج ریوصت   ریوصت وو   توص   توص تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 148148
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نارهت هقطنم 12  شرورپ  شزوما و   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6107378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030048000035 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  هقطنم 12  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   L00510105-20 لدم ریوصت  لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154853831 یتسپ :  دک  یقطان ،  دیهش  ادهش خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77533553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77534852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرتهب زا  یتوص  متسیس  ) یشک لباک  اب  هارمه  هیاپ  اب  میس  یب  نوفورکیم  ددع  ریاف و 2  یلپمآ  رکیپسا و  ددع  بصن 4  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لخاد دیلوت  یالاک  نیرت  تیفیک  اب  و 

1101005485000116 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسیمازلا دیدزاب  مرف  لیمکت  دیدزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  اکتا  هاگشورف  بنج  هلال  کراپ  یوربور  یلامش  رگراک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1418673571

60982519-021  ، 60982716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک لباک   لباک اباب   هارمه   هارمه هیاپ   هیاپ اباب   میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم وو   ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ وو   رکیپسا   رکیپسا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150
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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 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  یریوصت  یتوص  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000421 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DATAVIDEO هدنزاس عجرم   DATAVIDEO یتراجت مان   SE-650 لدم هلاناک  یریوصت 4  رسکیم  الاک :  مان 

هژارف نارهت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 1  هب   expersion 1 لدم تفارکدناس  کرام  لاتیجید  رسکیم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 4  هب   jbl لدم  eon715 کرام یوگ  دنلب  - 2

ددع کی  دادعت  هب   data video لدم ریوصت  رسکیم  - 3
ددع کی  دادعت  هب   aver کرام ردروکر  - 4

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ههام  تروص 6  هب  تخادرپ 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36363633-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 151151
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مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  سنارفنک (  نلاس  یزکرم  یتوص  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003853000076 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مشق وترپ  زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TAIDEN یتراجت مان   HCS-3938D لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد دک  ناریا  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  رب  اهنآ  یزادنا  هار  بصن و  مالیا و  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یزکرم  رابنا  ات  سنج  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  هباشم  هدش 

6931749656 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  رصعیلاو - یرتم  یاهتنا 24  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342279-084  ، 33338172-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332770-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رالات6107166 زیهجت  تهج  ریوصت  توص و  تازیهجت  هحفص 108)دیرخ  توص  ( توص

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

سنارفنک6107374 وئدیو  هحفص 108)هاگتسد  توص  ( توص

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

هحفص 108)تازیهجت6107378 توص  ( توص

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

یشک6107428 لباک  اب  هارمه  هیاپ  اب  میس  یب  نوفورکیم  ریاف و  یلپمآ  رکیپسا و  بصن  هحفص 108)دیرخ و  توص  ( توص

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

تاحیضوت6107638 قبط  یریوصت  یتوص  هحفص 108)تازیهجت  توص  ( توص

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

سنارفنک6107772 نلاس  یزکرم  یتوص  متسیس  بصن  هحفص 108)دیرخ و  توص  ( توص

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

6108436c9200l-24p-4x-e لدم cisco کرام ساسا  رب  ریوصت  توص و  چیئوس  هحفص 103)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یزکرم   یزکرم یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 22   S22F350FH لدم گنوسماس  روتینام  هاگتسد  دیرخ 49  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000025 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   S22E310HPLUS لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 49 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  دیئات  زا  سپ  الاک  یاهب  تخادرپ  دشاب ---  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب --  یلصا  یتناراگ  یاراد  یتسیاب  اهروتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ 

 : یتسپ دک  یلامش ،  ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هداز  یقن  دیهش  هچوک  یبونج  یتشهب  دیهش  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415763541

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 زیاس   زیاس   S22F350FHS22F350FH  لدم لدم گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد دیرخ  4949   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  جنسراشف  یرنف  گنلیشو  جنسراشف  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000930 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 

XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپو هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  یم  تساوخرددروم  تسویپ  تسیل  قبط  جنسراشف  یرنف  گنلیشو  جنسراشف  فاکو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  هناماسرد  تسیل  لک  روتکاف  شیپو  ههام  4

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6107129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا..تسویپ  گرب  قبط  رتنیرپو  روتینامو  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000991 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ههامکی  تخادرپ  زاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنسراشف جنسراشف یرنف   یرنف گنلیشو   گنلیشو جنسراشف   جنسراشف فاک   فاک ناونع : : ناونع 154154

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا..تسویپ   دکناریا..تسویپ گرب   گرب قبط   قبط رتنیرپو   رتنیرپو روتینامو   روتینامو سیک   سیک ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  سوسیا  / کرام   VP228 HE لدم  GAMING چنیا روتینام 21.5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003066 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VP228-HE لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشابیم /  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  رادیرخ  یتساوخرد  دنرب  ندرک  دیق  ههام /  هس  روتکاف  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GAMINGGAMING چنیا   چنیا   2 1 .52 1 .5 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تاقلعتم روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000933 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف .تاقلعتم   .تاقلعتم وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 157157

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050290000152 زاین :  هرامش 

نادمه هیتا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم رد  یهد  زایتما  لودج  تاعالطا و  یروآدرگ  لودج  ، دادرارق سیون  شیپ  : لماش تاعالطا  هیلک  / دشاب یم  هباشم  هدش  دیق  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09188503550 اب  یفیس  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  / تسا دوجوم  تسویپ 

6513963178 یتسپ :  دک  هیتآ ،  ناتسرامیب  توبن  نادیم  یندم  دیهش  کرهش  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281017-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281017-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قبط  رتویپماک  ینیم  - دروبیک  - سوم - روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001047 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکلم یراظتنا  لداع  هدننک  هضرع  عجرم   MOSE یتراجت مان   M 804 لدم میس  اب  سوام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  کت  یگل  یتراجت  مان   CLASSIC200 لدم یکشم  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Mi582U لدم  miter i5 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   DATA SHEETDATA SHEET تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک ینیم   ینیم -- دروبیک دروبیک  - - سوم سوم -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 159159
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یلکوت 024-33145802 مناخ  سامت  نفلت   ) HPSAS دراه چنیا و  روتینام 24  تروپ و  چنیا 8   19KVM لوسنک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000294 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  نکسا و  ًاددجم  مرف ، رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جرد  ینف و  تاصخشم  ءاضما  رهم و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلا " هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  هناماس  رد  هدش  هئارا  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن 

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

33145344-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPSASHPSAS دراه   دراه وو   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام وو   تروپ   تروپ   88 چنیا   چنیا   1919KVMKVM  لوسنک لوسنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو کسید -  -  کسید دراه   دراه هنایار -  -  هنایار سیک   سیک روتینام -  -  روتینام یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ یگنر -  -  یگنر رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلام یرادا و  تنواعم  دحاو  زاین  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000270000015 زاین :  هرامش 

یدابادسا نیدلا  لامج  دیس  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2410  یگنر  رنکسا  الاک :  مان 

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

نایناریا تراجت  وسرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LASER JET PRO 100 COLOR MFP M175A لدم یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دامع تراجت  راوتسا  هدننک  هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان  لدم 3010  هنایار  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ایسآربز  P110i لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هیقف یلع  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   X7 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایار  دنورا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنورا  یتراجت  مان   5005U لدم ینیم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  زا  اهالاک  یارب  هک  دامرفب  تقد  .دیریگب  سامت  یسابع  سدنهم  یاقآ  بانج  سامت 09187141438  هرامش  اب  یگنهامه  تهج  .مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب هظحالم  ار  تاحیضوت  هدش و  هدافتسا  هباشم 

6541861841 یتسپ :  دک  یدابآدسا ،  نیدلا  لامجدیس  هاگشناد  نایئاضر  دیهش  راولب  دابآدسا  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33117804-081  ، 33117802-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33117803-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم ددع  اعمج 35   . دشابیم زاین  دروم  ددع  چنیا 1 ددع و 100  چنیا 4  85 ددع - یناریا 30 یلومعم  چنیا  هاجنپ   LED تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000166 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاوخنطو تسا 09132695934  هزور  باسح 10  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم زاین  یلک  حرش  قبط  دادعت  دیرخ و  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: 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

یدنب و6106882 هناد  هناخراک  یجورخ ، روسرپمک  یاهشخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسرزورب و 
PMS

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

چنیا6106945 زیاس 22   S22F350FH لدم گنوسماس  روتینام  هاگتسد  هحفص 113)دیرخ 49  روتینام  ( روتینام

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

جنسراشف6107039 یرنف  گنلیشو  جنسراشف  هحفص 113)فاک  روتینام  ( روتینام

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

تسا6107129 هباشم  دکناریا..تسویپ  گرب  قبط  رتنیرپو  روتینامو  هحفص 113)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6107375GAMING چنیا هحفص 113)روتینام 21.5  روتینام  ( روتینام

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

.دشاب6107915 یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف  .تاقلعتم  هحفص 113)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

یتایح6107943 مئالع  هحفص 113)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6107958  DATA SHEET تاصخشم قبط  رتویپماک  ینیم  - دروبیک  - سوم - هحفص 20)روتینام نیبرود  ( نیبرود

LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 162162
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6107960  DATA SHEET تاصخشم قبط  رتویپماک  ینیم  - دروبیک  - سوم - هحفص 113)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6108191HPSAS دراه چنیا و  روتینام 24  تروپ و  چنیا 8   19KVM لوسنک هحفص 113)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتکژورپ6108270 وئدیو  کسید -  دراه  هنایار -  سیک  روتینام -  یرزیل -  رگپاچ  یگنر -  هحفص 113)رنکسا  روتینام  ( روتینام

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

6108587LED هحفص 113)روتینام روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ربیف6107854 تنرتا  لدبم  یرون  لاقتنا  متسیس  هکبش - اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6108211 نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 73)راکنامیپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6108484 نیبرود  مزاول  ملق  هحفص 73)دیرخ 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  " " 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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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

behringer bu100 usb یسنارفنک یزیم  ور  نفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001202 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  راشفا  روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  راشفا  روصنم  دیعس  هدنزاس  عجرم  لدم 650  رازفا  مرن  هارمه  هب  سنارفنک  نفورکیم  متسیس  رلرتنک  الاک :  مان 

دناروه
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تسویپ  یمازلا و  ینف  داهنشیپ  هیارا  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444423-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نفورکیم   :: 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

6106869behringer bu100 usb یسنارفنک یزیم  ور  هحفص 123)نفورکیم  سنارفنک  ( سنارفنک نفورکیم   نفورکیم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " 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

سنارفنک6107772 نلاس  یزکرم  یتوص  متسیس  بصن  هحفص 108)دیرخ و  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

behringer bu100  usbbehringer bu100  usb  یسنارفنک یسنارفنک یزیم   یزیم ورور   نفورکیم   نفورکیم ناونع : : ناونع 163163

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یدازآ رصع   :: عبنم دانساعبنم دیرخ  تلهم  نایاپ  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6107178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهرازفا مرن  هب  هاگشناد  زکارم  هک   ) یزکرم کناب  هب  لصتم  یهاگشورف  یاه  هنایاپ  ناوختراک  یاههاگتسد  ینابیتشپ  بصن و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشناد هعبات  زکارم  داتس و  تهج   PSP یاهتکرش طسوت  هیارا  لباق  یتنرتنیا  یاه  هاگرد  و  دشاب ) یم  لصتم   HIS

لایر  دانسا 5/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  داتس  هناماس  یهگا و  رشن  یاه  هنیزه 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6106869behringer bu100 usb یسنارفنک یزیم  ور  هحفص 123)نفورکیم  سنارفنک  ( سنارفنک نفورکیم   نفورکیم

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

بو6106935 تحت  بایغ  روضح و  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  بایغ -  روضح و  هحفص 22)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6107172 یتنآ  رازفا  مرن  هبعج  هلاس 1100  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ ، 
Bitdefender

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لصتم6107178 یهاگشورف  یاه  هنایاپ  ناوختراک  یاههاگتسد  ینابیتشپ  بصن و  تایلمع  یراذگاو 
کناب هب 

هحفص 124) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

لنسرپ6107744 جورخ  دورو و  ینز  تعاس  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6107767 مرنو  یرازفا  تخس  ظاحلزا  یا  هنایار  هکبشروما  هحفص 22)هیلک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادعت 6107923270 یارب  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  اب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجیروا  لوصحم 
ربراک

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6108231  RFP قباطم زاس  یسمش  ءاقترا P6 و  هارمه  هب   BI هناماس رارقتسا  هحفص 22)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6108251 سوریو  هحفص 22)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

کناب کناب هبهب   لصتم   لصتم یهاگشورف   یهاگشورف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ ناوختراک   ناوختراک یاههاگتسد   یاههاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 164164

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

زاین6107241 دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بآ تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004139000066 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 108)تازیهجت6107378 توص  ( توص

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

تسا6108236 هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  هحفص 126)قبط  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6108270 وئدیو  کسید -  دراه  هنایار -  سیک  روتینام -  یرزیل -  رگپاچ  یگنر -  هحفص 113)رنکسا  روتینام  ( روتینام

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) 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

هپس6107128 کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و 
ناگدننک نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  درکرهش  یقرش  یدعس  هبعش 

یناتسا

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هپس6107138 کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و 
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  درکرهش  یدعس  هبعش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هپس6107144 کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و 
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  درکرهش  ظفاح  هبعش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 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

هدودحم6108667 رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
قطانم

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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