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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 یدید     1818 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 13,960 , 0002 13,960 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   400رالد ,750400 تاراما750, تاراما مهرد   110مهرد ,850110 ,850

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   202هکس ,970 , 000202 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   281رالد , 000281 , سیئوس000 سیئوس کنارف   440کنارف ,300440 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس ,500 , 000122 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع304,900304,900رالد ناتسبرع لایر   108لایر ,710108 ,710

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 86هکس ,500 , 00086 ,500 , وروی000 ژورن433,890433,890وروی ژورن نورک   40نورک ,90040 ,900

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,806 , 00018 ,806 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,494دنوپ 0 10494, 0 نپاژ10 نپاژ نینی   دصکی   309,970309,970دصکی

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 135135))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 22  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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 15  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 5  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 10  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

( یهگآ دادعت 2  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

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

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

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

ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم :: 1401/11/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124886 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقتسم هناماس  کی  یور  رب  ریواصت  یراذگراب  لوط و  رتمولیک  یبیرقت 1200  رادقم  هب  ناشاک  رهش  رباعم  هجرد  یامروناپ 360  ریواصت  هئارا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

ناشاک یرادرهش   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

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

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

2001093439000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت ینامتخاس و  تافلخت  ییاسانش  یناگیاب و  یهدناماسو   gis قفو یزیمم  هشقن  هیهت  هشقن و  هیهت  رباعم و  لغاشم و  ، کالما یزیمم  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تابلاطم  لوصو  نینچمه  رازفا و  تخس  هارمه  هب  یزاسرهش  هزوح  رد  یرادرهش  دیئات  یرادرهش و  یاهزاین  اب  بسانتم  بو  تحت  هچراپکی  رازفا  مرن 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نارانچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

یرادرهش نامتخاس  کی ،  یناقلاط  خ   ، نارانچ یوضر ،  ناسارخ   ، 9361657519 یتسپ :  دک  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسویک6126459 هاگتسد  دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن ، یزاس ،  هچیرد  لمح  دیرخ 
یرازفا مرن  یزادنا  هار  بصن و  تاقحلم  هارمه  هب  هاگتسد  دادعت 200  دنبکآ  ون و  یکناب 

یزکرم

هحفص 14) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

رهش رهش رباعم   رباعم هجرد   هجرد   360360 یامروناپ   یامروناپ ریواصت   ریواصت هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11

gisgis قفو قفو یزیمم   یزیمم هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   رباعم   رباعم وو   لغاشم   لغاشم ،، کالما کالما یزیمم   یزیمم تایلمع   تایلمع یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیکراپ6126538 یزاس  هحفص 6)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

402956 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iciiclab.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ONE PROGRAMMABLE CONTROLLER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N:IC610PRG105B لدم هدنزاس  هرامش  / ربمان تراپ 

GE FANUC SERIES هدنزاس دنرب 
ددع کی  دادعت 

.ددرگ لاسرا  هتسب  رد  تکاپ  تروص  هب  افرص  ای ب ، ـ لایر  درایلیم  هد  لایر  غلبم 10,000,000,000  اب  یلام  تاداهنشیپ   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  همان  عوضوم  رد  دیرخ  هرامش  رکذ  .ددرگ "  لاسرا  لودج  رد  هدش  جرد  لیمیا  سردآ  هب  هناگادج  نامزمه و  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

طوبرم سانشراک  اب  افرص  دیرخ   ، ره یریگیپ  روظنم  هب  .دوش  یم  هتسب  مالعتسا  هطوبرم  یلام  داهنشیپ  هارمه  هب  دیئات  دروم  ینف  داهنشیپ  هس  تفایرد  تروص  رد 
.دامرف لصاح  سامت  دیرخ  نآ  هب 

:: سردآ سردآ

یخیاشم 03133942810-09384774984 مناخ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: dabir@iciiclab.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تانئاک  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATC Onboard متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 5/053/750/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ  هقبط   1.1 .ج نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام -  نوسلن  راولب  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ONE PROGRAMMABLE CONTROLLERONE PROGRAMMABLE CONTROLLER ناونع : : ناونع 33

ATC OnboardATC Onboard  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم تاعطق   تاعطق 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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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454909 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح  ناوخارف و  نیا  رد  یهگآ  راشتنا  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/10/24

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسدالوف یاه  هروک  رابغ  دود و  یروآ  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارجا  هیهت و  یسدنهم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خیرات زا  دادرارق  یارجا  تدم  ناتسزوخ و  دالوف  تکرش  یتعنص  نویساموتا  یاه  هژورپ  دحاو  رد  هژورپ  / تامدخ ماجنا  لحم  راک  : ماجنا تدم  تامدخ و  یارجا  لحم 

دشابیم هام  امرفراک 18  طسوت  راکب  عورش  غالبا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 61788-13111 دک  ناتسزوخ  دالوف  تکرش  ناتسزوخ  دالوف  راولب  سراف  جیلخ  هارگرزب  یادتبا  زاوها -  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

اهدادرارق روما  سانشراک  یدجسم  مداخ  اضرریما  یاقآ   06132136415 :: نفلت :: https://pim.ksc.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   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092586000203 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126497 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  گنیچپسید  هناماس  یا  هرود  تاریمعت  تشادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,716,661,242 یلام :  دروآرب 

 400,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,390,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسارح دحاو  هناخریبد  لیوحت  یتسد  تروص  هب  داتس  هناماس  یور  رب  یراذگراب  رب  هوالع  ار  دوخ  فلا )  ) تکاپ تسیابیم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
 . دنیامن سراف  ناتسا  زاگ  تکرش 

 . دشابیم داتس  هناماس  رد  هژورپ  نیا  یاهلیاف  تاعالطا و  هیلک  تیور  عالطا و  هب  رارقا  هلزنم  هب  هصقانم  تاکاپ  میلست  دانسا و  یراذگراب  تسا  رکذ  هب  مزال 
.دنک  یم  تیافک  کینورتکلا  اضما  اب  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  افرص  درادن و  یتسد  لیوحت  هب  زاین  ج )  ) و ب )  ) تکاپ دانسا  انمض 

13:00 تعاس : 1402/02/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هناخریبد فکمه ، هقبط  زاگ ، تکرش  یزکرم  نامتخاس  ضوح ، غاب  شبن  لالقتسا ، راولب  زاریش ،  ، 7175957111 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تسارح دحاو 

:: 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

یزاسدالوف یزاسدالوف یاه   یاه هروک   هروک رابغ   رابغ وو   دود   دود یروآ   یروآ عمج   عمج متسیس   متسیس یاهرتماراپ   یاهرتماراپ گنیروتینام   گنیروتینام یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یسدنهم   یسدنهم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 55

زاگ زاگ تکرش   تکرش گنیچپسید   گنیچپسید هناماس   هناماس یایا   هرود   هرود تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 132 ھحفص 7 
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هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001232000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلکوت  هپت  هناخ  هبملت  قیقد  رازبا  لرتنک  یقرب و  یکیناکم ، تازیهجت  یزادنا  هار  شیامزآ و  بصن ، لمح ، دیرخ ، هیهت ، ینامتخاس و  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

تکرش هاگشیالاپ –  یبرغ  علض  نز –  راولب  تفن )  ) نارادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک -   ، 6714799669 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
083 - 38360964 سامت :  هرامش  هاشنامرک  - یا  هقطنم  بآ 

:: 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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005315000089 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126538 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا  یرادرهش  یاه  گنیکراپ  یزاس  دنمشوه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لیبدرا  یرادرهش  یاه  گنیکراپ  یزاس  دنمشوه  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,285,000,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   815,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:10 تعاس : 1402/02/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخ هناخ هبملت   هبملت قیقد   قیقد رازبا   رازبا لرتنک   لرتنک وو   یقرب   یقرب یکیناکم ، ، یکیناکم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شیامزآ   شیامزآ بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ هیهت ، ، هیهت وو   ینامتخاس   ینامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 77

گنیکراپ گنیکراپ یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 132 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qsykdgyv7sbtv?user=37505&ntc=6126507
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6126507?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sa2ncgdpquhmr?user=37505&ntc=6126538
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6126538?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003702000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125128 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  ردانب  رهشوب و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هعبات ردانب  رهشوب و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   18,513,028,022 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/01/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001578000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125466 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  نکاما  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دهشم هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  نکاما  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ ، یحارط تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم داژن  یمشاه  هاگدورف   ، 9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: 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

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

قیرح قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ،، یحارط یحارط یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

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

هدرپس ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0019006-T29 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126444 :: هرازه هرازه 1401/10/30دکدک    : ءاضقنا خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یبآ  روتکجا  تخاس  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

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

یناشن یناشن شتآ   شتآ یبآ   یبآ روتکجا   روتکجا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 111 1

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

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

2001093377000216 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126341 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم تکرش  تسارح  هیدات  راجاس و  هناماس  رد  کیتامروفنا  هبتر  یاراد  اتفا و  ینف  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  یاراد  تسیابیم  نارگ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ )  ینف  تاصخشم  قبط   ) دنشاب ناریا  زاگ 

ید یپ   " هخسن لاسرا  زا  دیاب  ج "  " و تاکاپ "ب " لاتیجید  یاضما  زا  سپ  نینچمه  دنیامن و  لاسرا  فا " ید  یپ  تمرف " اب  ار  فلا "  " تکاپ دانسا ،  لاسرا  تهج 
دنیامن  فا " سا  یا  هخسن " لاسرا  هب  مادقا  افرص  هدومن و  یراددوخ  اه  لیاف  نیا  فا "

رد یکیکفت )  لیاف  دنچ  اه (  لیاف  قیقد  یراذگ  مان  هارمهب  ار  نآ  هدومن و  لیمکت  صقن  نودب  لماک و  تروصب  ار  یفیک  یبایزرا  همانشسرپ  تسا  مزال  نارگ  هصقانم 
 . دنیامرف یرادوخ  ادج " یفاضا  تادنتسم  هئارا  زا  هدومن و  یراذگراب  یفیک  یبایزرا  تکاپ 

.دیامن  مادقا  هصقانم  تاکاپ  شیاشگ  هب  تبسن  ج "  " تکاپ اهنت 1  اب  مود  هلحرم  رد  و  ج "  " تکاپ اب 2  لوا  هلحرم  رد  تسا  راتخم  رازگ  هصقانم 
ناتسزوخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکرش یراج  یاه  هژورپ  زاین  مالعا  تهج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   13,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

تاکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  یکیزیف  تروص  هب  تسیابیم  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع  همان )  تنامض  فلا (  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ لاسرا  یرقاب –  مناخ  تاصقانم /  نویسیمک  هناخریبد  فکمه -  هقبط  یزکرم -  نامتخاس  ناتسزوخ -  ناتسا  زاگ  تکرش  ردنب -  دیهش  نادیم  زاوها -  سردا :  هب 

یلخاد 4119 - 06134440071-

دوش  یکینورتکلا  اضما  رهم و  امازلا " هصقانم  دانسا  یمامت  یراذگراب ،  زا  لبق  نمض  رد 
09:00 تعاس : 1402/05/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرهش یوربور  یمورب -  لپ  هپت و  هار  هس  لصاف  دح  زاوها - ناتسرهش  ناتسزوخ –  ناتسا   ، 6174799755 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاکرادت  دحاو  ناتسزوخ -  ناتسا  زاگ  تکرش  الاک  تایلمع  تاکرادت و  روما  ینامیلس  - ) دیهش  کرهش  هرامش 4 (  یتعنص 

06134199958

:: 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

لاوریاف لاوریاف رورس ،  ،  رورس وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

دیدجت یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000081 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  زور  تعاس 17  ات  تیاس  زا   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/01

airport.ir :: عبنم خیرات 1401/11/17عبنم هبنشود  زور  تعاس 17   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126389 :: هرازه هرازه خیرات 1401/11/18دکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب تباث  هدنریگ  هاگتسد  هدنتسرف و 50  هاگتسد  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم  نابایخ  دابآرهم  هاگدورف   :: سردآ سردآ

63148289 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( صاخ یماهس   ) ناریا یرابتعا  یدنب  هبتر  هرواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 17  تیاغل  خیرات 1401/10/18  زا   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/25 هبنشکی 

تاعالطا  :: عبنم خروم 1401/10/26عبنم هبنشود  زور  تعاس 15  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

: دیامن نیمأت  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ 
تاقلعتم  هارمه  هب  وکسیس  رتور  چیئوس و  تازیهجت  هاگتسد   18 - 

یاه هداد  هکبش  ای  ریغ Main Frame و  تازیهجت  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  هئارا و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاروش  هبتر 2  لقادح  یاراد  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم یا و  هنایار 

ینابیتشپ یرادا و  دحاو  مراهچ  هقبط  کالپ 2  مکی  نابایخ  یبونج ، یدناگ  نابایخ  نارهت ، یناشن  هب  تکرش  لحم  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

ای 175 یلخاد 240   86084662 :: نفلت :: info@ics24.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

دناب دناب تباث   تباث هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد   5050 وو   هدنتسرف   هدنتسرف هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

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

تکراشم ناوخارف  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/08هرامش تیاغل  خیرات 1401/10/25  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خروم 1401/11/11عبنم هبنش  هس  زور  تعاس 14:30  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126466 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/11دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 15:30  سأر   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص رهش  دوجوم  یرون  ربیف  رتمولیک  ( 31  ) یرهش  FTTX دنمشوه و رهش  یطابترا  تخاسریز  زا  یرادرب  هرهب  هژورپ  یراذگ  هیامرس  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بذج ناوخارف  بلاق  رد  رتم  لوط 31107  هب  ار  اردص  رهش  رد  یرادرب  هرهب  هدامآ  هدش و  ارجا  یرون  ربیف  یطابترا و  لنوت  تخاس  ریز  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  ارجا و  - 

یتراظن یاههاگتسد  تاطابترا و  ترازو  دات  دروم  طبترم و  یاههناورپ  ریاس  ای  یاراد FCP و  یلخاد  یاهتکرش  هب  عفانم  رد  میهست  شور   ) راذگ هیامرس 

نویلیم  تصش  دصتشه و  لایر   8،600 ، 000،000  ، هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناوخارف  قاروا  دیرخ  تهج  رهش  کناب  دزن  باسح 100805891412  هب  لایر  غلبم 2،000،000  زیراو  - 

.دشاب  یم  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  اردص  یرادرهش 
.دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهع  رب  رواشم  یسانشراک و  هنیزه  همانزور  یهگآ  تبون  ود  پاچ  هنیزه 

اهدادرارق روما  دحاو  مود -  هقبط  اردص  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ  راولب  اردص -  دیدج  رهش  سراف  ناتسا  سردآ  هب  یرادا  تاعاس  رد   :: سردآ سردآ
اردص یرادرهش  تسارح  دحاو  هب  تاکاپ  لیوحت 

07136414414  - 36562091 :: 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

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

petroyada.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126529 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/10/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

PR-3003 Cisco Core switch - rev 01 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6126097ATC Onboard متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ربیف ربیف رتمولیک   رتمولیک ( ( 3131  ) ) یرهش یرهش   FTTXFTTX  وو دنمشوه   دنمشوه رهش   رهش یطابترا   یطابترا تخاسریز   تخاسریز زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب هژورپ   هژورپ یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ردرد   تکراشم   تکراشم ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یرون یرون

1515

Cisco Core switchCisco Core switch ناونع : : ناونع 1616
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیکراپ6126538 یزاس  هحفص 6)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19  / ع / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد  tiw هاگتسد دادعت 200  دنبکآ  ون و  یکناب  کسویک  هاگتسد  دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن ، یزاس ،  هچیرد  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن و تاقحلم  هارمه  هب  هیاپ  ای  راوید  یور  بصن  لباق  کسویک  ینیم  تاقحلم  هارمه  هب  هیاپ  ای  راوید  یور  بصن  لباق  کسویک  ینیم  هاگتسد  هچیرد و 300 

یکناب یاه  کسویک  دودحمان  دادعت  ینابیتشپ  ناکما  اب  گنیروتینام  رلرتنک و  کسویک  یزکرم  یرازفا  مرن  یزادنا  هار 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   15/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/000/000 دیرخ : 

ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ  هقبط  یزکرم  نامتخاس  کالپ 247  ابمومول  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا -  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

200200 دادعت   دادعت دنبکآ   دنبکآ وو   ونون   یکناب   یکناب کسویک   کسویک هاگتسد   هاگتسد   500500 دادعت   دادعت شزومآ   شزومآ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن یزاس ،  ،  یزاس هچیرد   هچیرد لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یزکرم یزکرم یرازفا   یرازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تاقحلم   تاقحلم هارمه   هارمه هبهب   هاگتسد   هاگتسد

1717

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

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

زا 132 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aqsnm3qg8d6a3?user=37505&ntc=6126459
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6126459?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اضرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093603000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126287 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشفا  مرج  راولب  ییانشور  هیاپ  یارجا  بصن و  دیرخ ، هصقانم  مود  هلحرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راشفا مرج  رذگ  ریز  ییانشور  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن  نیمضت :  تاحیضوت 

14:30 تعاس : 1401/12/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اضرهش یزکرم  یرادرهش   ، 8614813111 یتسپ :  دک  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003489000168 :: 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

6126378 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  دیدجت  ینتب - ظافح  اب  ایرد  یراس - روحم  لیردراگ  ضیوعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مود  دیدجت  ینتب - ظافح  اب  ایرد  یراس - روحم  لیردراگ  ضیوعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,807,596,753 یلام :  دروآرب 

لایر   590,379,838 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا یراس خ   ، 4818611364 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راولب راولب ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هصقانم   هصقانم مود   مود هلحرم   هلحرم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

روحم روحم لیردراگ   لیردراگ ضیوعت   ضیوعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 132 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/88k8k586mnkuv?user=37505&ntc=6126287
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6126287?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wnls5bcmf9a3s?user=37505&ntc=6126378
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6126378?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126534 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاورپ حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ییاوه یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابارهم -  هاگدورف   :: سردآ سردآ

61022463 :: 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

نارهت رهش  یسدنهم  ینف و  رواشم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ  GPR اههار و یزاسور  تیعضو  هزیناکم  تشادرب  تازیهجت  حلاصم و  تمواقم  کیزیفوئژ  تازیهجت  اههاگتسد و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 27.500.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: moshaver.tehran.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع هاگتسد   هاگتسد   175175 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2020

ییوردوخ ییوردوخ   GPRGPR وو   اههار   اههار یزاسور   یزاسور تیعضو   تیعضو هزیناکم   هزیناکم تشادرب   تشادرب تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم تمواقم   تمواقم کیزیفوئژ   کیزیفوئژ تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 132 ھحفص 16 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  / یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/10/19  هبنشود  زور  زا   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  تعاس 17:00 

ناتسزوخ رون   :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/10/26  هبنشود  زور  زا   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشود  زور  تعاس 12:00 

6126054 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:00  سار  هصقانم  دانسا  خساپ  شسرپ و  هسلج   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/11/11 هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10  سار  ییاشگزاب   - 1401/10/27

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هئارا الاب -  هب  هبتر 4  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  ندوب  اراد  ای  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تارباخم  کینورتکلا و  هبتر 5  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب لایر  هدرپس 6.001.741.118  غلبم  .دشاب  یم  یمازلا  اتفا  همان  یهاوگ  ندوب  اراد  یعامتجا  - هافر  راک و  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص 

رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم   - نابایخ رهشمرخ   - سردآ هب  هناخریبد  هب  فلا )  ) تکاپ یکیزیف  لیوحت   :: سردآ سردآ
یزکرم  نامتخاس  رهشمرخ -  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم  دیهش  نادیم  رهشمرخ  لحم  دانسا :  خساپ  شسرپ و  هسلج 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم  نادیم  یولوم  نابایخ  رهشمرخ -  : سردآ هب  تاسلج  رتفد  لحم  شیاشگ :
یدولوم دیهش  نادیم  یولوم  نابایخ  رهشمرخ -  اه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا 

تراظن 53507461 هاگتسد  یقوقح 53507026-53507128  روما   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

لکلک هرادا   هرادا لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001493000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126526 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و اه ) یقرب  هلپ  اهدنبهار  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  اهوزارت و  اه و  هلاقن  همست  راب  لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیگنس  کبس و  یاهوردوخ 

دابارهم  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب هلپ  اهدنبهار  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  اهوزارت و  اه و  هلاقن  همست  راب  لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نیگنس کبس و  یاهوردوخ  و  اه )

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

نفلت 61023161  .دامن  اهدادرارق  روما  دحاو  لیوحت  ییاشگزاب  زور  زا  لبق  ار  همانتنامض  لصا  افطل  نیمضت :  تاحیضوت 
10:00 تعاس : 1402/02/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآرهم هاگدورف  لک  هرادا  هرامش 2  لانیمرت  بنج  دابآرهم  هاگدورف  یدازآ  نادیم   ، 1387835151 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6126538 یزاس  هحفص 6)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ربرب هلپ   هلپ اهروسناسآ ، ، اهروسناسآ  ) ) رفاسم رفاسم لاقتنا   لاقتنا وو   اهوزارت   اهوزارت وو   اهاه   هلاقن   هلاقن همست   همست راب   راب لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001198000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125138 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسحب هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  ناونعب  لایر  نویلیم  دصراهچ  درایلیم و  کی  غلبم  زیراو  هب  تبسن  دیاب  ناگدنهد  داهنشیپ  نیمضت :  تاحیضوت 

ردام تکرش  مان  هب  ناریا ، یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  هنازخ ،  985294210640373747020004712601 زیراو هسانش  4001058206373747 و  هرامش
رارق فلا  تکاپ  رد  ار  یکناب  همانتنامض  ای  هطوبرم  دیسر  ای  مادقا و  رگید  هام  دیدمت 3  لباق  هلاس و  کی  یکناب  همانتنامض  ای  ناریا و  یتلود  یناگرزاب  یصصخت 

هلغ  لک  هرادا  شرورپ ، شزومآ و  لک  هرادا  بنج  ناتابکا  نابایخ  جدننس  رد  عقاو  یقوقح  دحاو  هب  ررقم  دعوم  رد  هداد و 
14:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  ناتابکا  نابایخ  جدننس -   ، 6618666713 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091790000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125459 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم  داتس  رد  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  نینچمه  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  تهج  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزرواشک غاب  نمی  نابایخ  نارمچ  هارگرزب   ، 1985713133 یتسپ :  دک  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

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

گنیکراپ6126538 یزاس  هحفص 6)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیریگب سامت  یمظاک  سدنهم  یگنهامه 03137108645  تهج  دشاب  یم  همیمض  تسویپ  لیاف  هب  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003471000649 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت بصن و  ناهفصا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  رد  رقتسم  یاهرورس  یور  رب  ار  رازفا  مرن  تسویپ  لیاف  قباطم  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهد تاعالطا  یروانف  هرادا 

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37108754-031  ، 32218812-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

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

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

6125300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sophos XG 310 هلاسکی سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000330 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت ار  زاین  دروم  تسویپ  کردم  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ  دامرفب .  لصاح  سامت  وزرب 09111549530  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  در  داهنشیپ  یراذگراب ، مدع  تروص  رد.دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدومن و  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  و 

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

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Sophos XG 310Sophos XG 310 هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط   ) یژرنا فرصم  یزاس  هنیهب  ضوبق و  تبث  هناماس  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101001017000693 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نیما نایوپ  هب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  نامیپ  یژرنا  فرصم  تیریدم  شیاپ و  عماج  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رظتنم

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  کرادم  لصا  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژرنا یژرنا فرصم   فرصم یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   ضوبق   ضوبق تبث   تبث هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6125624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یتعنص  روتینام  لاووئدیو و  تیریدم  رازفا  مرن  رورس و  کیفارگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000131 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  یتعنص  روتینام  لاووئدیو و  تیریدم  رازفا  مرن  رورس و  کیفارگ  دیرخ  - 

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

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصرددشابیم  یمازلا  هدش  ءاضما  رهمو و  لیمکت  تروصب  ینف ) تاصخشم  تمیقداهنشیپ - گرب   ) یتسویپ کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامشب 09149384599  هدازاباب  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد  .ددرگیم  مالعا  دودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام وو   لاووئدیو   لاووئدیو تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رورس   رورس کیفارگ   کیفارگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید ویشرا  دانسا و  تیریدم  هناماس  هنالاس  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000272 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس ؛ قیرط  زا  لاسرا  یراذگراب و  ءاضما ؛ رهم و  لیمکت و  زا  سپ  هدش  هئارا  یتسویپ  کرادم  هیلک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایقداص یاقآ  هرامش 09132945235  اب  لاوس  تروص  رد.ددرگ  لاسرا  روما  نیا  هب  خیرات 21/10/1401 ات  اتیاهن 

.دیریگب سامت 

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

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تامدخ  حرش  قباطم  یرتشم )  شرافس  رازفا  مرن  یقوقح (  روما  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003031000023 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تامدخ  حرش  قباطم  یرتشم )  شرافس  رازفا  مرن  یقوقح (  روما  هناماسددرگیم  صخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک تکرش  مالعتسا  رد  دنناوتیم  تاعالطا  یروانف  هتشر  هبتر و  یاراد  یاهتکرش  طقف 

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید ویشرا   ویشرا وو   دانسا   دانسا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هنالاس   هنالاس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3030

 ( ( یرتشم یرتشم شرافس   شرافس رازفا   رازفا مرن   مرن یقوقح (  (  یقوقح روما   روما هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3131

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( سراف 2 جیلخ  نارهت ( داتس  تیزنارت  رابنا  ناریا - هراق  تالف  نیبروت  هاگتسد  کی  مرگولیک  لمح 4000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005036 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هدنورپ  40000 دادعت : 
1402/10/18 زاین :  خیرات 
رهشوب رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

یفک رلیرت  : یتساوخرد نیشام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راب لیوحتزا  سپ  یراک  زور   14 یربراب هب  تکرشزا  تخادرپ  ، یربراب طسوت  هدننار  هب  تخادرپ  : تخادرپ هوحن 

تسا یمازلا  الاک  شزرا  لیلد  هب  یریگراب  لحمرد  همیب  سانشراکروضح 

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

66256874-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SYMANTEC ENDPOINT ESSENTIAL 14 سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099738000018 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هربراک  150 کتنامیس - شک ) سوریو  سنسیال   ) سوریو یتنآ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دوب دهاوخ  لاسکی  هدافتسا  تدم   ) ههام  12 هربراک -  کتنامیس 150  شک ) سوریو  سنسیال   ) سوریو یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197151798 یتسپ :  دک  رهشرذآ ،  هداج  رتمولیک 16  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34300673-041  ، 34300500-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34300470-041 :: 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 ویشرآ   ویشرآ نیبروت - - نیبروت هاگتسد   هاگتسد کیکی   مرگولیک   مرگولیک   40004000 لمح   لمح ناونع : : ناونع 3232

SYMANTEC ENDPOINT ESSENTIALSYMANTEC ENDPOINT ESSENTIAL   1414 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  اقیقد   E-Mail Server یکینورتکلا تسپ  رازفا  مرن  یارب   RFP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1101003020000073 زاین :  هرامش 
یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط  اقیقد   E-Mail Server یکینورتکلا تسپ  رازفا  مرن  یارب   RFP :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564314-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا تسپ   تسپ رازفا   رازفا مرن   مرن یارب   یارب   RFPRFP ناونع : : ناونع 3434

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

+hpds care هناماس یارب 5  حرط  قباطم  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000419 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

++hpds carehpds care هناماس   هناماس   55 یارب   یارب حرط   حرط قباطم   قباطم ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3535
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNK لاناک سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003182 زاین :  هرامش 

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

یرصان
هتسب 30 دادعت : 

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

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

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

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   S IP TRUNKSIP TRUNK  لاناک لاناک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریخا لاس  هد  یکشزپ  یاه  هدنورپ  نکساو  ءاحما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010014000014 زاین :  هرامش 

نایتشا داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دلج 20000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نایتشآ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا تعاسرد  لاوس  نتشاد  تروصرددشاب  یم  هدنرب  هدهع  هبراک  ماجنازایندروم  لیاسو  هیلکودشاب  یراک  هموزر  یاراددیابامتح  هدننک  تکرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  09189625700 هرامشاب

3961716769 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  نابایخ  نایتشآ  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا  نایتشآ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222120-086  ، 37222121-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5mbps دناب یانهپ  ییاجر  هلکسا  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
16mbps دناب یانهپ  ییاجر  دیهش  رابنا  تنرتنیا 

8mbps دناب یانهپ  عیام  زاگ  تنرتنیا 
1101092868000533 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دناب یانهپ  1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  تسویپ  تاعالطا  قبط  هناماس  رد  خرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513023-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریخا ریخا لاس   لاس هدهد   یکشزپ   یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکساو   نکساو ءاحما   ءاحما ناونع : : ناونع 3737

55 mbps -  mbps -  16mbps -  16mbps -  8mbps8mbps دناب   دناب یانهپ   یانهپ تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 132 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3r6rf5gsxybzd?user=37505&ntc=6125957
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125957?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aqmdrauddses4?user=37505&ntc=6125961
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125961?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

orion latest version 2020.2.6 nf latest لدم زینورالوس  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000418 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و 
هتسب 12 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

orion latest vers ion 2020 .2 .6  nf latestorion latest vers ion 2020 .2 .6  nf latest لدم   لدم زینورالوس   زینورالوس رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3939
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ...و  رتویپماک  یدنب  رکیپ  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000419 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یدمحم  مناخ   64112132 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ssl certificate تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000296 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولفسوی  09374641849 .دشابیم تسویپ  طیارش  ینف و  تاصخشم  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک یدنب   یدنب رکیپ   رکیپ وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4040

ss l certificatess l certificate ناونع : : ناونع 4141
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  ناتسا  زکارم  یاهرورس  قاتا  تهج  یکیزیف  تخاسریز  یزاسدرادناتسا  یحارط و   ) تهج حارط  رواشم  باختنا 

1101004813000407 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 11 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن مالعا  ار  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قبط  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم -  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1

.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 2

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

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا زکارم   زکارم یاهرورس   یاهرورس قاتا   قاتا تهج   تهج یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا وو   یحارط   یحارط  ) ) تهج تهج حارط   حارط رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 4242
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6126429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  ( هام 9 تخاس ( ریز  هکبش و  یربهار  یزاسون و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000265 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 9 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانیهاوگ ندوباراد  اتفا ، همانیهاوگ  ندوباراد  ناگدننک : تکرش  یصاصتخا  طیارش   / دراد یفیک  یبایزرا.دشابیم  تسویپ  هب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  رهظزادعب ) یلا 15 حبص  8 یرادا تاعاس  رد  افطل   ) نایدسا یاقآ   09163332289 سانشراک سامت  هرامش.کیتامروفنا  یلاع  یاروش 

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

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

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرپ دیدج  رهش  نارمع  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 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قباطم  هکبش (  یزاس  نما  یتینما و  یرامعم  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001077000035 زاین :  هرامش 

دنرپ دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ .  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا 

دشاب یم  تخادرپ  لباق  ینوناق  تاروسک  رسک  سپ  هطوبرم  رظان  هیدیئات  تیعضو و  تروص  هئارا  سپ  هناهام  تروصب  تخادرپ  -

3761315917 یتسپ :  دک  مالس ،  هاگنامرد  یوربور  نیدرورف  نابایخ 12  نمهب  نابایخ 22 زاف 4  دنرپ  دیدج  رهش  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56790038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56790030-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریز   ریز وو   هکبش   هکبش یربهار   یربهار وو   یزاسون   یزاسون دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4343

هکبش هکبش یزاس   یزاس نما   نما وو   یتینما   یتینما یرامعم   یرامعم یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش دمآرد  یزاسون و  یزاسرهش  رازفا  مرن  نویساموتا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005038000008 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تشدورم  الع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهافص بساحم  زاسون  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  دمآرد  یزاسون و  یزاسرهش  عماج  نویساموتا  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناهافص بساحم  زاسون  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7444115548 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  راولب  تشدورمالع  رهش  درمال  ناتسرهش  سراف  ناتسا  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52782509-071  ، 52782508-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52782913-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ ، هرواشم و  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003076000176 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادارارق 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969754114 یتسپ :  دک  پ 9 ،  قباس - )  ادیل   ) هداز لیلخ  دیهش  هچوک  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88671843-021  ، 88779510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88675886-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش دمآرد   دمآرد وو   یزاسون   یزاسون یزاسرهش   یزاسرهش رازفا   رازفا مرن   مرن وو   نویساموتا   نویساموتا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

هکبش هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ وو   هرواشم   هرواشم روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

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

6126537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  یگنامرحم  ظفح  اب  کینورتکلا  هخسن  یاه  هداد  صوصخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000075 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا کینورتکلا خسن   خسن یور   یور ربرب     Open Data SourcesOpen Data Sources زاب   زاب یاه   یاه هداد   هداد سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4747

اتید اتید هکبش   هکبش وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اتید هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت یتسویپ و  کرادم  حرش  هب 

1101003131000151 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناراف تکرش  هدنزاس  عجرم   SNMP لدم  UPS رود هار  زا  لرتنک  دربراک  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ریاک رتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   PDU لدم هکبش  دربراک  دنمشوه  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
کترفاب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کترفاب  یسدنهم   kVA 10 ناوت  ATS لدم یتعنص  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  یاراد  دیاب  تالوصحم  هیلک  دنشاب و  یم  هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  طرش  دیق و  یب  یتناراگ ) همان ( تنامض  کی و  هجرد  تیفیک  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 

دنشاب  تست  نامز  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
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

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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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  قبط  راوخشتآ  یوردوخ  موف  قیرزت  متسیس  هب  طوبرم  یولف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004999 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   SPXCDXSFXSS لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس   Sensepoint XCD Replacement Flammable Cartridges روسنس الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL
ددع 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرش  قبط  راوخشتآ  یوردوخ  موف  قیرزت  متسیس  هب  طوبرم  یولف  روسنس   :: 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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام قرب  عیزوت  هکبش  نویساموتا  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000959 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1402/10/21 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش قبط   قبط راوخشتآ   راوخشتآ یوردوخ   یوردوخ موف   موف قیرزت   قیرزت متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یولف   یولف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4949

ناردنزام ناردنزام قرب   قرب عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش نویساموتا   نویساموتا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  حرش  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000418 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زربلا متسیس  نردم  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MSA لدم نبرکوردیه  زاگ SO2 و CO2 و CO و NO2 و  روزیلانآ  الاک :  مان 

زربلا متسیس  نردم  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315176-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیلس دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6126385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن هاگورین  دنمشوه  تظافح  یاه  متسیس  عماج  حرط  هیهت  تهج  رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001364000027 زاین :  هرامش 

یمیلس دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکن هاگورین  دنمشوه  تظافح  یاه  متسیس  عماج  حرط  هیهت  تهج  رواشم  - 

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

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اکن هاگورین  دنمشوه  تظافح  یاه  متسیس  عماج  حرط  هیهت  تهج  رواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814896839 یتسپ :  دک  یددم ،  دیهش  هچوک  شزرو  نابایخ  یدازآ  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33399420-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33399421-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSAMSA  لدم لدم نبرکوردیه   نبرکوردیه وو     NO2NO2 وو     COCO وو     CO2CO2 وو     SO2SO2 زاگ   زاگ روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 5151

هاگورین هاگورین دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس عماج   عماج حرط   حرط هیهت   هیهت تهج   تهج رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/10/17هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/10/27عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MONITOR W/FLANGE 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

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 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم مرگ  راک  یاهتیلاعف  اه و  هژورپ  رد  ناشن  شتآ  شاب  هدامآ  ششوپ  تایلمع  تهج  ناشن  شتآ  شاب  هدامآ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسباو تاسیسات  هاگشیالاپ و  حطس 

1101092134001100 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

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

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

MONITOR W/FLANGEMONITOR W/FLANGE ناونع : : ناونع 5353

فلتخم فلتخم مرگ   مرگ راک   راک یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   اهاه   هژورپ   هژورپ ردرد   ناشن   ناشن شتآ   شتآ شاب   شاب هدامآ   هدامآ ششوپ   ششوپ تایلمع   تایلمع تهج   تهج ناشن   ناشن شتآ   شتآ شاب   شاب هدامآ   هدامآ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
هتسباو هتسباو تاسیسات   تاسیسات وو   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ حطس   حطس

5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100276 دود / زاس  راکشآ  /BEAM GAS DETECTOR-BGD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000500 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناکادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /.  یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ /  هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ تشن   تشن مالعا   مالعا دربراک   دربراک یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درمال ع )  ) اضر ماما  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی ینامز  هزاب  لوط  رد  ههام  هس  هرود  راهچ  تروص  هب  رورس  قاتا  ( FM200) قیرح ءافطا  متسیس  یرادهگنو  سیورس  دیدزاب ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس

1101092821000007 زاین :  هرامش 
درمال ع   اضر   ماما  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/25 زاین :  خیرات 
درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.لاس کی  ینامز  هزاب  لوط  رد  ههام  هس  هرود  راهچ  تروص  هب  رورس  قاتا  ( FM200) قیرح ءافطا  متسیس  یرادهگنو  سیورس  دیدزاب ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  داتس  هناماس  رد  هدومن و  اضما  رهم و  تیور ، زا  سپ  ار  دادرارق  یمومع  طیارش 

.دشاب یم  تسویپ  هب  دادرارق  سیون  شیپ 

7434146156 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  بنج  دابآ  نیسح  درمال  سراف  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728344-071  ، 52728343-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52728342-071 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا ( ( FM200FM200 )) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس دیدزاب ، ، دیدزاب ناونع : : ناونع 5656
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   110VDC ریژآ روفامس و  ، لانیمرت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  و 

1101001132000356 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   QLIGHT هدنزاس عجرم   SPNA لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 1,160 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: 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

وو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم کالم   کالم وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ربرب     1 101 10 VDCVDC  ریژآ ریژآ وو   روفامس   روفامس ،، لانیمرت لانیمرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ یصوصخ   یصوصخ

5757
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نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  ساسا  رب  ردنلیس  دادعت 78  هب  یناشنشتآ  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000230 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 78 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  هیلختو  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  ناحتما  هنومن  ناونع  هب  یکی  هلحرم  ره  رددندرگ  رپ  دیاب  هلحرم  دنچ  یطو  دندرگ  یم  یلاخ  لحم  رد  ادتبا  اه  لوسپک 

دشاب هطوبرم  یاهناگرا  زا  هدش  دات  یهاوگ  یارادو  دهد  شزومآ  نامزاس  لحم  رد  دیاب  هدننک  نیمات 

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094317000057 زاین :  هرامش 

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یتسیابیم  هعلاطم  زا  سپ  کرادم  دشابیم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  دشاب  هتشاد  یمسر  زوجم  روتکاف و  یاراد  تکرش  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تریاغم  تروص  رد  یگنهامه 09197353626  دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  هارمه  تکرش  ربتعم  رهم 

1868613368 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هچوک  شبن  ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36128033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36145040-021 :: 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

ردنلیس ردنلیس   7878 دادعت   دادعت هبهب   یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 5858

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 5959
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ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  ناروگنا  عمتجم  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یلایر  دروآرب  یحارط و  هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ دادرارق  سیونشیپ  ءاهب و 

1101020007000032 زاین :  هرامش 
ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 13 دادعت : 

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

.دیامن تبث  هناماس  رد  یتساوخرد  تامدخ  حرش  یارب  لک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  دادرارق و  سیونشیپ  لاسرا  لیمکت و  - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 024-36526500 اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: 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

ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف طیارش   طیارش وو   حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم ناروگنا   ناروگنا عمتجم   عمتجم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یلایر   یلایر دروآرب   دروآرب وو   یحارط   یحارط هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ دادرارق   دادرارق سیونشیپ   سیونشیپ وو  

6060
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هنزرو 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 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط  اقلطم  دیرخ  تسا -  هباشم  دک  ناریا 

رتشیب 09137386245 تاعالطا 
1101093739000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یسوفا یفیرش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  روآ  نف  دنهس  یتراجت  مان   SF600 لدم یناشنشتآ  هبعج  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46482002-031 :: 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

 ( ( یناشنشتآ یناشنشتآ هبعج   هبعج یناشن (  (  یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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تشر هرامش 2  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 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  یتسویپ  کرادم 
1101092312000022 زاین :  هرامش 

تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07506003 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  یتسویپ  کرادم 

4176918759 یتسپ :  دک  یج ،  نا  یس  هاگتسیا  یوربو  - نازابناج نادیم  هب  هدیسرن  - ادهش نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33844934-013  ، 33850008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850009-013 :: 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

ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا   fm200fm200 کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  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 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  لوسپکژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000242 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راشفا مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  راشفا  مثیم  هدنزاس  عجرم   kg 6 ردنلیس قیرح  ءافطا  دربراک  ژراش  لباق  یتسد   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 123 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفیک رظانداتو  لبوحتزا  دعب  هامکی  تخادرپ  تدم  / هدننک نیمات  هدهعب  لمح  هنزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PANEL OF FIRE FIGHTING SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000393 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نسح دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   NATIONAL FIRE FIGHTING MANUFACTURIN G FZCO یتراجت مان  یناشن  شتآ  دربراک  لماک  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هنزیو هداز 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن ینف  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  رد  الاک  حرش  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  دات  دروم  دنشاب  هدرکن  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  هک  ییاه  خساپ 

.ددرگ داهنشیپ  لخاد  تخاس  یالاک  طقف 

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

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

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپکژراش   لوسپکژراش ناونع : : ناونع 6363

PANEL OF FIRE FIGHTING SYSTEMPANEL OF FIRE FIGHTING SYSTEM ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد یرادا  عمتجم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  دادارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09126152382 .تثعب

1101094143000039 زاین :  هرامش 
یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم کی  1 دادعت : 

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

لاطبا زاین  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  دیدزاب  مرف  لیوحت  لحم و  زا  دیدزاب.یناشنشتآ  نامزاس  زا  یا  هفرح  تیحالصوراک  زوجم  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  هناماس  رد  دیدزاب  مرف.دوش  مالعا  ییاهن  مقر.دوشیم 

دک دیهش ،  یصصخت  کینیلک  یلپ  تثعب   ینامرد  یرادا  عمتجم  ناتوب  هار  هس  هب  هدیسرن  یرذآ  نیوزق  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1381935431 یتسپ : 

66699823-021  ، 66620994-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66399551-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  کرادم  - هباشم دک  ناریا  -hsee/876/1056/ قیرح مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410001288 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دجم شالت  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   TM100 SMOKING VACCUM لدم دود  هیوهت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   FDS100 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  کرادم   :: 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

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6124923 تسیل  حرش  قبط  راوخشتآ  یوردوخ  موف  قیرزت  متسیس  هب  طوبرم  یولف  هحفص 35)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هاگتسد   هاگتسد دود -  -  دود هیوهت   هیوهت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6124794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) دودحمان هلاس و  کی  تروص  هب  ( dedicated) یصاصتخا  10mb تنرتنیا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 

1101003523000988 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا دشاب  صصختم  بربجم و  ینف  رداک  اب  هتعاس  تروص 24  هب  دیاب  ینابیتشپ  ، دشابیم رظن  دم  تسویپ  لیاف  هباشم و  هدش  لاعف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  لک  تمیق  هناماس  رد  تسا  دنمشهاوخ  تسا  یمازلا  باسحاصافم 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( dedicateddedicated)) یصاصتخا یصاصتخا   1010 mbmb  تنرتنیا تنرتنیا ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نامرد  تیریدم  دابانگ -  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

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

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

6125000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  حرش  ...و  یروآ  عمج  دون - شیازفا  زا  معا  هکبش  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش مالعا  مه  ءزج  هب  تسویپ  لیاف  قبط  اه  تمیق  افطل 

1101092034000007 زاین :  هرامش 
دابانگ کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یسدنهم ماظن  کیتامروفنا ، یلاع  یاروش  اتفا ، یفنص ، ماظن  یاهزوجم  هئارا  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یبیقر دوش (09021525282  یراذگراب  هدش  هتساوخ  یاهزوجم  افطل 

9691913315 یتسپ :  دک  قباس ،  لانیمرت  بنج  ءادهش -  راولب  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57253657-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96919133-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه تمیق   تمیق افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش ...و   ...و یروآ   یروآ عمج   عمج دون - - دون شیازفا   شیازفا زازا   معا   معا هکبش   هکبش تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
دوش دوش مالعا   مالعا مهمه   ءزج   ءزج هبهب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط

6868
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دیئات  دروم  همیمض  لیاف  قباطم  اقیقد  تاصخشم  تازیهجت و  لدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000382 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-240 لدم  SDH یژولونکت هیاپ  رب   SM یرون ربیف  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قباطم  رگید  ملق  هارمه 7  هب  ددع  دادعتب 500  تک 6  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609003444 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 1,165 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   - روتکافشیپ قاصلا  زور -  هیوست 60  هدننک -  نیمات  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AR-240AR-240 لدم   لدم   SDHSDH  یژولونکت یژولونکت هیاپ   هیاپ ربرب     SMSM  یرون یرون ربیف   ربیف رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 6969

یتسویپ یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم رگید   رگید ملق   ملق هارمه  77   هارمه هبهب   ددع   ددع   500500 دادعتب   دادعتب   66 تکتک   تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 7070
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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 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تاعالطا و  قباطم  هیناث  رب  تیباگم  تنرتنیا 40  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000851 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم تاطابترا  هعسوت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 30 دناب یانهپ  یصاصتخا  سلریاو  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

تاطابترا هعسوت  ناماگشیپ  هدنزاس 
تیاباگم 1 دادعت : 

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

تسویپ تاعالطا  قبط  یگنهامه   ) دنشاب هتشاد  دیدزاب  تمدخ  هئارا  لحم  زا  یجنس  ناکما  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق  یتسیاب  اهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(. دریذپ تروص 

.تسا یمازلا  نآ  تسویپ  تاعالطا  مالعتسا و  رد  جردنم  طیارش  هیلک  تیاعر 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   تاعالطا   تاعالطا قباطم   قباطم هیناث   هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   4040 تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 7171

 ( ( سیک سیک تنیالک -  -  تنیالک نیت   نیت رگپاچ -  -  رگپاچ روتینام -  -  روتینام یرتویپماک (  (  یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7272
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یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000041 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 335  یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 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 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ  لیاف  قبط  دیاب  دیرخ 

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربارب زیربت  نکسم  کناب  هلال  هارراهچ  ریبکریما و  یسابع و  ناحیروبا و  بعش  لاعفریغ  هکبش  یقرب و  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلاع تیفیک  اب  الاک   ، تسویپ PDF یاهلیاف

1101003636000039 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCC5MM لدم  m 5 لوط دم 62/5  یتلام   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  دوش ) هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   ) هدش تسویپ   PDF یاهلیاف ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش لاعفریغ   لاعفریغ هکبش   هکبش وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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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 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  نامتخاس  نشیکولوک  نلاس  داجیا  تهج  کار  هاگتسد  دیرخ 45  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002243 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص جوم  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  جوم  اوآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ADR-V5 لدم یتارباخم  هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  یداهریپ  سدنهم  اب 88115400  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 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

نشیکولوک نشیکولوک نلاس   نلاس داجیا   داجیا تهج   تهج کار   کار هاگتسد   هاگتسد   4545 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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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 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تاحیضوت  تاصخشم و  نارهت  رتفد  دحاو  تنرتنیا  طابترا  یرارقرب  رظن  دروم  تمدخ  دشاب و  یم  هباشم  یتامدخ  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ 

1101092410001287 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک هیحان  یرون  ربیف  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000532 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  خرن  تسویپ  تاعالطا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513023-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 7575

یرون یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7676
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6126020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قباطم  یرون  ربیف  هب  فارآ  هدنریگ  هدنتسرف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003002 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   UNINETCO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   U3E10-10M1 لدم  m 1 لوط  LC-LC- OM3 یرونربیف دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ماک طابترا  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   UNINETCO
ددع 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هعلاطم  تقد  هب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61670139-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6126060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ بایدر  هاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000146 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/10/28 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LC-LC-  OM3LC-LC-  OM3  یرونربیف یرونربیف دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7777

وردوخ وردوخ بایدر   بایدر هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن بصن   بصن وو   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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مشش هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تنرتنیا ،  تخاسریز  یناسرزورب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش هاگشیالاپ 

1101097576000319 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

بونج ناماگشیپ  رهگ  هدننک  هضرع  عجرم  بونج  ناماگشیپ  رهگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   MB 10 رادقم دودحمان  تنرتنیا  تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LAN CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005689 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   LAND CARD یتراجت مان   AK344A لدم  LAN هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 93 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  ، دشابیم ددع  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312208-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تنرتنیا ،  ،  تنرتنیا تخاسریز   تخاسریز یناسرزورب   یناسرزورب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ

7979

LAN CARDLAN CARD ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلیبدرا ققحم  هاگشناد  ییارجا  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   LHG5AC کیتورکیم یتلوم  نتنآ  -- رتم ایمیس 500 sftp cat 6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . عون  09144569351 ..یمیهاربا 09141553833

1101004811000008 زاین :  هرامش 
یلیبدرا ققحم  هاگشناد  ییارجا  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

بوغرم عون   09144569351 ..یمیهاربا ددع 09141553833 کی   LHG5AC کیتورکیم یتلوم  نتنآ  -- رتم ایمیس 500 sftp cat 6 هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمضروتکاف  شیپ  افطل  تسا  یمازلا  الاک  ندوب 

5619911367 یتسپ :  دک  یلیبدرا ،  ققحم  هاگشناد  هاگشناد - نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505048-045  ، 33512081-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510137-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید6124690 هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  هحفص 35)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناردنزام6124951 قرب  عیزوت  هکبش  نویساموتا  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  هحفص 35)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6125522 ینف  دانسا  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  وکسیس  چیئوس  نژیو و  کیاه  نیبرود  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6125816 ...( ریگدزد و ،nvr  ، نیبرود  ) بعش یتظافح  هحفص 75)یاهمتسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6125858SYMANTEC ENDPOINT ESSENTIAL 14 سوریو هحفص 20)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6125932+hpds care هناماس یارب 5  حرط  قباطم  ینابیتشپ  هحفص 20)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

61259615mbps - 16mbps - 8mbps دناب یانهپ  هحفص 20)تنرتنیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نابوتا6125971 تهج  یتراظن  ناوخ و  کالپ  نیبرود  تازیهجت  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

sftp cat 6sftp cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8181
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یالاک6126170 تاصخشم  / دشاب یم  هباشمدک  ناریا  / ددع 22 دادعت هب  هکبش  تازیهجت  ملق  5
هئارا تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قاتا6126410 تهج  یکیزیف  تخاسریز  یزاسدرادناتسا  یحارط و   ) تهج حارط  رواشم  باختنا 
ناتسا زکارم  یاهرورس 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخاس6126429 ریز  هکبش و  یربهار  یزاسون و  هحفص 20)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6126430 یزاس  نما  یتینما و  یرامعم  هحفص 20)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش6126439 دمآرد  یزاسون و  یزاسرهش  رازفا  مرن  نویساموتا و  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6126440 رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ ، هرواشم و  روما  هحفص 20)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدازآ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحم  رد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  ولبات  بصن  یاه  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(( د  ) دنب هرصبت 15  یلخاد -  تارابتعا  لحم  زا  )

1101093536000058 زاین :  هرامش 
رهشدازآ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1402/10/27 زاین :  خیرات 
رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4961675138 یتسپ :  دک  رهشدازآ ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  رهش ،  دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35729922-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35722672-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم زازا   )) رهشدازآ   رهشدازآ ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحم   هدودحم ردرد   یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب دنمشوه   دنمشوه ولبات   ولبات بصن   بصن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(((( دد  ) ) دنب دنب   1515 هرصبت   هرصبت یلخاد -  -  یلخاد تارابتعا   تارابتعا

8282

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

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

زا 132 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p9s9fu42hrp6q?user=37505&ntc=6125454
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125454?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6126110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  لودجو  یصوصخ  طیارش   , ینف تاصخشم  اب  قباطم  لاو ,  وئدیو  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000647 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تمیق   تمیق لودجو   لودجو یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش  , , ینف ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم لاو ,  ,  لاو وئدیو   وئدیو بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6126160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یتعنص  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003185 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LG DISPLAY هدنزاس عجرم   LG یتراجت مان   TPV55 لدم  in 55 زیاس لاووئدیو  یتعنص   LCD رگشیامن الاک :  مان 

داگراساپ تعنص  زادرپ  مافکت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ملاسا یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت رادشه  طورخم  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050107000006 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ملاسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.332-L دک  cm 90 زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  رادشه  طورخم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4389185446 یتسپ :  دک  ملاسا ،  یرادرهش  - ملاسا شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44294559-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44294078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  تسویپ ) ءاهب (  مالعتسا  طیارش  قباطم  یکیفارت  یئزج  ود  گنر  یتساوخرد  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090320000080 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیلیرکا گنر  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  سامت 56363445  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  دیئامن و  هعلاطم  لماک  روط  هب  ار  اهب  مالعتسا  طیارش  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مالعا  ًابقاعتم  رادقم  هک  تسا  دات  دروم  هلماعم  غلبم  فقس  ات  گنر  ولیک  کی  ساسا  رب  یداهنشیپ  تمیق 

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56363082-021  ، 56344010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت رادشه   رادشه طورخم   طورخم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8585

یکیفارت یکیفارت یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  یراحتنا  دض  دنب  هار  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003397000024 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناجنز هاگدورف  یارب  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  یراحتنا  دض  دنب  هار  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یتسویپ لیاف   1 دادعت : 

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

لمح و یاه  هنیزه  هیلک  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  زین  نآ و  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراهق سدنهم  یاقآ   09133931407 .دشاب یم  هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  هب  تدوع  ای  لقن و 

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360303-024 :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههار یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000096 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 : 
1401/10/29 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

ناجنز ناجنز هاگدورف   هاگدورف یارب   یارب یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8787

اههار اههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8888
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فاوخ ناتسرهش  ناگنس  شخب  دابآزاین  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 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب هتخاس  شیپ  وویناک  هتخاس 15*90*30 و  شیپ  لودج  15*50*30 و  ینتب 15*30*30 ~  هتخاس  شیپ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لوط  رتم  یانبم  . 40*30*20*10  ~ 30*30*20*10

1101098076000006 زاین :  هرامش 
فاوخ ناتسرهش  ناگنس  شخب  دابازاین  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

ینتب کولب  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
ینتب کولب  الاک :  مان 
ددع 1,300 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
Celcon|SRC100100  | ینتب کولب  الاک :  مان 

ددع 1,300 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب رادوخرب  یتمواقم 280  راشف  زا  دیاب  نامیس 400 و  رایع  اب  یتساوخرد  وویناک  لودج و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاجم  اه  مالعتسا  در  لوبق و  رد  یرایهد 

.دشاب لحم  رد  لیوحت  یانبم  رب  تمیق  مالعا 
.دوش یرازگراب  لیمکت و  یتسویپ  مالعتسا 

 . سامت 09152247167 هرامش 

9566148181 یتسپ :  دک  دابآزاین ،  یاتسور  ناتسب  ناتسهد  ناگنس  شخب  فاوخ  ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54153228-051  ، 54183266-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54183452-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ وویناک   وویناک وو     3030 ** 9090 ** 1515 هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ لودج   لودج وو     3030 ** 5050 ** 1515  ~  ~ 3030 ** 3030 ** 1515 ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ لودج   لودج ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   لوط   لوط رتم   رتم یانبم   یانبم . . 4040 ** 3030 ** 2020 ** 1010  ~  ~ 3030 ** 3030 ** 2020 ** 1010

8989
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مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت هرامش  اب  یبسامهط  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  تسویپ  هب  کرادم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامرف لصاح  سامت   09127973184

1101005494000072 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  مالیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یزاس  هناخ  هناخراک   cm 110 عافترا  300x80x20 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

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

لمح هارمه  هب  یتسویپ  کرادم  ربارب  داعبا 50×40×40  هب  ینتب  یسرجوین  ینیم  هعطق  دادعت 700   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931653617 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  تلم -  کراپ  یوربور  یروهمج -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334590-084  ، 33334570-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344500-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتب یراشف  تمواقم  شیامزآ  هیدات  یاراد  یکیفارت 15*50*100 لاد  گنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000466 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نتب یراشف  تمواقم  شیامزآ  هیدات  یاراد  یکیفارت 15*50*100 لاد  گنس  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا معا  اه  هنیزه  هیلک  باستحا  اب  یمالعا  تمیق  هدوب و  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم  ددرگ .  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09194115356  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هیلخت و ....  لمح و  یریگراب و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوین یسرجوین دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9090

100100 ** 5050 ** 1515 یکیفارت   یکیفارت لاد   لاد گنس   گنس ناونع : : ناونع 9191
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6126206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  .تسویپ  کرادم  طیارش  تاصخشم و  قبط  ینتب  راوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002468 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاوها تیسراف   cm 16 تماخض  297x290 cm داعبا ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تخادرپ  شیپ  نودب  یرابتعا و  تروصب  تخادرپ  .تسا  یمازلا  سکف  سامت و  هرامش  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سکف 06132249806  06132252449 سامت : نفلت.دشاب 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   .تسویپ   .تسویپ کرادم   کرادم طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینتب   ینتب راوید   راوید ناونع : : ناونع 9292
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یزرواشک یاه  هدروارف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
جرک یرادرهش 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیم لگ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097973000003 زاین :  هرامش 

یزرواشک یاه  هدروارف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.317-R دک  cm 20 زیاس یکیتسالپ  سنج  یکیفارت  داتسا  خیم  لگ  الاک :  مان 

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

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
عبرم رتم   1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7154664713 یتسپ :  دک  یعرف 63/1 ،   63 هچوک سردم  راولب  یادتبا  ( جع  ) رصعیلو نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250735-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250735-071 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( B.317-RB.317-R دکدک     cmcm  2020 زیاس   زیاس یکیتسالپ   یکیتسالپ سنج   سنج یکیفارت   یکیفارت داتسا   داتسا خیم   خیم لگلگ    ) ) خیم خیم لگلگ   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9393
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ریوصت  تاصخشم  ساسا  رب  تاقلعتم  هیلکو  روتوم  اب  شخ  دضو  فافش  تانبرک  یلپ  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003962000003 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   4M-LS لدم  1x1 m زیاس تانبرک  یلپ  لیتسا و  سنج  هرجنپ  رد و  فافش  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 276 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ریوصت  رد  دوجوم  تاعالطا  هیلک  ساسا  رب  تمیق  مالعاو  هبساحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718785549 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  وراد  دیلوت  نابایخ  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3648084-025  ، 36624842-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36614070-025 :: 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

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  تاسیسأت  یراحتنا  دض  تیگ  نویسادنوف  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000450 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132310-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: 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

روتوم روتوم اباب   شخشخ   دضو   دضو فافش   فافش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9494

تاسیسأت تاسیسأت یراحتنا   یراحتنا دضدض   تیگ   تیگ نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6125379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه لفق  تقرس و  دض  برد  ددع  کی  بصن  لمح و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000132 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALEL-HM6001 لدم تشگنارثا  دک و  تراک و  ریذپ  هعسوت  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 

سوت تعنص  نوتلآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگیم دودرم  یداهنشیپ  تمیق  یراذگراب  مدع  تروص  رد   . تسا یمازلا  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یقلاخ  یاقآ  هرامش 03431268910  اب  یرا  دا  تاعاس  رد  دیدزاب  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دنمشوه دنمشوه لفق   لفق وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  تسویپ  رد  یلک  تاحیضوت  تاموتا (  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003165000153 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 ( دشاب یم  تسویپ  رد  یلک  تاحیضوت  تاموتا (  برد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  لمح و  هیزه  کناب /  ناسانشراک  هیدات  زا  سپ  هیوست   / تسیمازلا تسویپ  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1851943117 یتسپ :  دک  نارهت ،  بونج  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  ناگدازا  زارتالاب  مالسا  نایئادف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891462-021  ، 33891451-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891463-021 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  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 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیلپ تقرسدض  برد  یکینورتکا  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000195 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  هدننک  نیماتابراک  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ردرد   یلک   یلک تاحیضوت   تاحیضوت تاموتا (  (  تاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9797

سیلپ سیلپ تقرسدض   تقرسدض برد   برد یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لحم  دیدزاب  / تیفیک اب  یناریا  یالاک  / دوش هعلاطم  تسویپ  تساوخرد  / هباشم دک  / یقرب برد  یزادنا  هار  ، بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتردق 23602019) سدنهم  ) سانشراک دات  / یمازلا

1101050259001261 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
کف نمیا  نازاس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتردق سدنهم  لیوحت  / ههام هیوست 2  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  یزادنا و  هار  بصن و  ، دیرخ یاه  هنیزه  هیلک  / تسا یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: 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

یقرب یقرب برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیسیرورت دض  دنب  هار  هاگتسدکی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000130 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوط دنمشوه  دنب  هار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   320x700x32 mm زیاس  BT لدم الاب  ینیما  اب  یکیلوردیه  یتسیرورت  دض  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

سوط دنمشوه  دنب  هار  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  یاهدنب  یمامت  تیاعر 

.دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراهتنادضدنب هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000196 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  یتسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلوردیه یکیلوردیه یتسیرورت   یتسیرورت دضدض   کرحتم   کرحتم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 100100

یراهتنادضدنب یراهتنادضدنب هار   هار ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

ناجنز6125070 هاگدورف  یارب  یراحتنا  دض  دنب  هار  دیرخ  هحفص 63)تساوخرد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس نالعا  نیبرود و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003514000001 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هتسب  1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  رهم  یاضما و  اب  تسویپ  روتکاف  یراذگراب  لیمکت و  مالعتسا  - رد  تکرش  طیارش  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591786767 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تمالس  همیب  لک  هرادا  - یسودرف نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226842-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226890-074 :: 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

تقرس تقرس نالعا   نالعا وو   نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف لیمکت  همیمض /   RFP قبط نیجود  نیجآ  هبعش  یریوصت  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک هشوخ  سدنهم   026  - 34257649 یمازلا / تسویپ 

1101001458000063 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یرس همیخ  یشخب  مارهش  هدننک  هضرع  عجرم   UC یتراجت مان   UC-SA لدم  DVR هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

/ یمازلا تسویپ  مرف  لیمکت  همیمض /   RFP قبط نیجود  نیجآ  هبعش  یریوصت  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامتخاس هریاد  راک -  هشوخ  سدنهم   026  - 34257649

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانجا هیلختو  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  باسح 15 هیوست  هطوبرم  سانشراک  داتابو  یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم رابنا  لحم  رد 

1101003818000091 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زکرم رابنا  لحم  رد  سانجا  هیلختو  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  باسح 15 هیوست  هطوبرم  سانشراک  داتابو  یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144974115 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  یلامش -  یناقلاط  یناقلاط -  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32815531-026  ، 32539595-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32519611-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ZTA-433ZTA-433  لدم لدم لاتیجید   لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  هیوست 45 هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف  .دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
G2-2143 نژوکیاه نیبرود  ددع  ناد 16 نیبرود 

1101030708000598 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یراک زور  هیوست 45 هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف  .دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
G2-2143 ددع ناد 16 نیبرود 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732214-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا طبترم  هموزر  هئارا  هژورپ و  زا  دیدزاب  تسویپ / لاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004339000042 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا طبترم  هموزر  هئارا  هژورپ و  زا  دیدزاب  تسویپ / لاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس و  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994763111 یتسپ :  دک  کالپ 43 ،  نارهت  ناتسا  برغ  تیریدم  نکسم  کناب  یمادخ  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88649055-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88649028-021 :: 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

ناد ناد نیبرود   نیبرود یراک   یراک زور   زور 4545 هیوست   هیوست هدننک   هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه.دشابیم   هنیزه.دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
G2G2 -- 2 1432 نژوکیاه  143 نژوکیاه نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1616

105105

تسیمازلا تسیمازلا طبترم   طبترم هموزر   هموزر هئارا   هئارا وو   هژورپ   هژورپ زازا   دیدزاب   دیدزاب تسویپ / / تسویپ لاف   لاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دامرف هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  دشابیم .  بصن  هنیزه  سانجا و  لک  تمیق  مالعا  یارب  طقف  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003352000060 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  هدنزاس  عجرم   EXSOM یتراجت مان   NVR304-16E/32E لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دیدزاب  یگنهامه و  رتشیب ،  عالطا  تهج  دشابیم .  یزادنا  هار  بصن و  الاک و  دیرخ  هرادا  نیا  تساوخرد  .ددرگ  تبث  تمیق  کی  عمج  رس  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
023 33327196 دیریگب .  سامت  هرادا  نیا   IT دحاو اب  راک  لحم 

نانمس تیبرت  حالصا و  نوناک  هقبط  ود  نامتخاس 

3513698714 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  سدق  راولب  یادتبا  یدعس  نادیم  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326968-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دامرف دامرف هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هبهب   دشابیم .  .  دشابیم بصن   بصن هنیزه   هنیزه وو   سانجا   سانجا لکلک   تمیق   تمیق مالعا   مالعا یارب   یارب طقف   طقف هدش   هدش تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  دانسا  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  وکسیس  چیئوس  نژیو و  کیاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060042000049 زاین :  هرامش 

زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت  تمیق  مالعتسا  لودج  هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف دانسا   دانسا قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس وو   نژیو   نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ریگدزد و )...  ،nvr  ، نیبرود  ) رهشکینو راهباچ  بعش  یتظافح  یاهمتسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یرازگراب  لیمکت و 

1101001636000025 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-3242Limitted لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

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

تامدخ هدوب و  تیریدم  نیا  دات  درومو  لاس  تدم 5 هب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  تاعطق  هیلکو  دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ بیع  عفر  تعاس  تدم 48 رثکادح  مالعا  لکشم و  زورب  تروص  رد  دشاب و  لاس  تدم 10 هب  شورف  زا  سپ 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  نامتخاس  رب _  نیسح  یولوم  شبن  یلوسر _  هراراهچ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9815665139

33254549-054  ، 33264220-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33264231-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...(  ...( وو ریگدزد   ریگدزد ،،nvrnvr  ، ، نیبرود نیبرود  ) ) بعش بعش یتظافح   یتظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005289000020 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لماک تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

ربتعم هلاس  یتناراگ 5  یاراد.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  .دوش  روتکاف  تسویپ  هدوزفا  شزرا  مان  تبث  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تسویپ  تسیل  قباطم  الاک  دادعت  دشاب .  ام  یمالعا  تازیهجت  اب  قباطم  اقیقد  یمالعا  یاه  تمیق.دشاب 

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  سراف  ناتسا  یرادناتسا  یوربور  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7135713333

2340999-0713  ، 32347367-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32340999-071 :: 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

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10
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هکرابم 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 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  هشقن  لودج و  حرش  هب  هیئافص  هلحمو  نابوتا  تهج  یتراظن  ناوخ و  کالپ  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000072 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPB531T-A لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  تمیق  زیلانآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: 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

نابوتا نابوتا تهج   تهج یتراظن   یتراظن وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09179536509 سانشراک : هاگتسد ) موسکا (1   EXSOM- D434 هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000721 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D434-F28 لدم ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ  هئارا  یداهنشیپ  تمیق  هطوبرم  یاه  تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: 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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

رشاو رشاو شوگ - - شوگ شششش   هرهم   هرهم درگلیم   - - درگلیم لیتسا -  -  لیتسا سلنتسا   سلنتسا هجرد   هجرد   9090 ییوناز   ییوناز لیتسا -  -  لیتسا سلنتسا   سلنتسا شوپرد   شوپرد لیتسا -  -  لیتسا نزن   نزن گنز   گنز یدالوف   یدالوف هلول   هلول ناونع : : ناونع
نیبرود نیبرود لیتسا   لیتسا هظفحم   هظفحم هیاپ   هیاپ ریگزرد -  -  ریگزرد تخت   تخت

113113
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تخادرپ.ددرگیم لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  لیتسا  تاقلعتم  هلول و  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور 75

1101000060000618 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیچوت تعنصو  تشک  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 لوط  in 2 رطق لیتسا 304/40  نزن  گنز  یدالوف  هلول  الاک :  مان 
هخاش 72 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نیچوت تعنصو  تشک  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 لوط  in 3/4 رطق لیتسا 304/10  نزن  گنز  یدالوف  هلول  الاک :  مان 

هخاش 126 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاریش نابآ  یئاوه  رلوک  هدننک  هضرع  عجرم  . KJF Co.LTD یتراجت مان   in 2 زیاس یتعنص  دربراک   SA 182 F304L لیتسا سلنتسا  شوپرد  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنویپ هلول و  یتعنص  یدیلوت و  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  کت  لیتسا  یتراجت  مان   bar 6 راشف  mm 50/8 زیاس لیتسا 316  سلنتسا  هجرد  ییوناز 90  الاک :  مان 

کت لیتسا 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنویپ هلول و  یتعنص  یدیلوت و  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  کت  لیتسا  یتراجت  مان   bar 6 راشف  mm 53 زیاس لیتسا 304  سلنتسا  هجرد  ییوناز 90  الاک :  مان 

کت لیتسا 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نایسراپ  تاسیسات  بصن  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   FTR.1230 لدم  m 3 لوط  mm 12 رطق هزیناولاگ  یدالوف  سنج  هوزر  مامت  درگلیم  الاک :  مان 

هیهلا رادیاپ  هزاس  هدننک 
ددع 1,160 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  طسوتم  یوق و  راشف  یاهدیلک  دربراک   mm 10 زیاس لیتسا  سنج  شوگ  شش  هرهم  الاک :  مان 

ددع 2,320 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاریش نابآ  یئاوه  رلوک  هدننک  هضرع  عجرم  . KJF Co.LTD یتراجت مان   in 2 زیاس یتعنص  دربراک   SA 182 F321 لیتسا سلنتسا  شوپرد  الاک :  مان 
ددع 1,160 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارگنیلک یتعنص  یاهرشاو  هدننک  هضرع  عجرم   in 8\5 13 زیاس  SS316 لیتسا سنج  ریگزرد  تخت  رشاو  الاک :  مان 

ددع 2,320 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   COOPER یتراجت مان   YHZ-15 لدم راجفنا  دض  نیبرود  لیتسا  هظفحم  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1,115 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 132 ھحفص 85 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tewnh2andvkaw?user=37505&ntc=6125998
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6125998?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  / دشاب یم  هباشمدک  ناریا  / ددع 22 دادعت هب  هکبش  تازیهجت  ملق  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  / دشاب

1101092179001543 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ کی  رفص و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB411AH لدم تروپ  هکبش 1  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS 326 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB800 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB1200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   SEXTANT - 5HnD لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه و تسویپ  / دشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینفداهنشسپ و  هئارا  مدع  / دوش هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  دوش / هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  طیارش 

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفداهنشیپ ینفداهنشیپ // دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم // دشاب دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا // ددع ددع 2222 دادعت دادعت هبهب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 55 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ قباطمازجم   قباطمازجم تروص   تروص هبهب   یلامو   یلامو

1141 14
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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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یتشادهب  زکارم  تهج  نآ  تاقلعتم  ریگدزد و  متسیس   ( ملق  9  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000128 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   NV500 لدم ریگدزد  متسیس  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ( تشادهب زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  روتکاف و  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دقن  تخادرپ.دشابیم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  تبث.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین6126385 دنمشوه  تظافح  یاه  متسیس  عماج  حرط  هیهت  تهج  هحفص 35)رواشم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

یریوصت6125040 هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 75)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6125816 ...( ریگدزد و ،nvr  ، نیبرود  ) بعش یتظافح  هحفص 75)یاهمتسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 115115
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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

دک6125294 ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   110VDC ریژآ روفامس و  ، لانیمرت دیرخ 
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هار6125466 بصن و   ، دیرخ ، یحارط یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
قیرح مالعا  یاه  متسیس  یزادنا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6126278 مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  دود -  هیوهت  هحفص 39)هاگتسد  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

لک6126054 هرادا  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ، یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نابوتا6125971 تهج  یتراظن  ناوخ و  کالپ  نیبرود  تازیهجت  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6125734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  ددرت ...  لرتنک  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا 

1101001017000692 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNION COMMIUNITY هدنزاس عجرم   ac2100H لدم ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دات تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج  هباج  لاسرا و  هنیزه  دشاب /  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا / 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... ددرت ددرت لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1161 16
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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

حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  و  ع )  ) اضر 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 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی داد  رارقو  هام  رد  درکراک  تعاس  نارهت و300 ناتسا  هدمدحم  رد  ددرت  تهج  رایتخا  رد  تروص  هب  یسکات  هاگتسد  کی  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس

1101094380000037 زاین :  هرامش 
حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

درکراک تعاس  نارهت و300 ناتسا  هدمدحم  رد  ددرت  تهج  رایتخا  رد  تروص  هب  یسکات  هاگتسد  کی  هراجاو  دشابیم  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس کی  داد  رارقو  هام  رد 

 : یتسپ دک  کالپ 98 ،  نایسراف  دیهش  نابایخ  هگنادراهچ  رهش  ناگدازآ  یدنبرمک  زا  دعب  یدیعس  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865536

55278883-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55278887-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6125734 ... ددرت لرتنک  دیرخ  هحفص 16)دادرارق  ددرت  ( ددرت

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

ناتسا6126195 هدودحم  رد  ددرت  تهج  رایتخا  رد  تروص  هب  یسکات  هاگتسد  کی  هحفص 16)هراجا  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ناتسا هدودحم   هدودحم ردرد   ددرت   ددرت تهج   تهج رایتخا   رایتخا ردرد   تروص   تروص هبهب   یسکات   یسکات هاگتسد   هاگتسد کیکی   هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس اتید  قاتا  هقبط  کی  هقبط و  رد 13  یبیرقت 230*130  داعبا  هب  قیرح  دض  برد  ددع  بصن 14  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  لخاد  لماک  حرش 

1201003330000026 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رتنس اتید  قاتا  هقبط  کی  هقبط و  رد 13  یبیرقت 230*130  داعبا  هب  قیرح  دض  برد  ددع  بصن 14  دیرخ و  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  14 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیلع یاقا   09127095462 دیدزاب 75033235 -  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1918793488 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  مهدزاود -  نابایخ  شبن  قدصم  دمحم  رتکد  نابایخ  رفظ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22901250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22901198-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون 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

6126096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاگتسیا قیرح  افطازا  یاه  لوسپک  کیتاتسا  رودیه  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000645 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید قاتا   قاتا هقبط   هقبط کیکی   وو   هقبط   هقبط ردرد  1313     130130 ** 230230 یبیرقت   یبیرقت داعبا   داعبا هبهب   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ددع   ددع   1414 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

اههاگتسیا اههاگتسیا قیرح   قیرح افطازا   افطازا یاه   یاه لوسپک   لوسپک کیتاتسا   کیتاتسا رودیه   رودیه تست   تست ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

2001001034000268 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  دض  قیاع  دیرخ   WSD-0110137 هرامش یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کی کالپ  یماصتعا  نیورپ  شبن  یمطاف  رتکد   ، 1414713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

تسویپ6124923 تسیل  حرش  قبط  راوخشتآ  یوردوخ  موف  قیرزت  متسیس  هب  طوبرم  یولف  هحفص 35)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ءافطا6125128 ینمیا  تامدخ  هئارا  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تاجن دادما و  قیرح و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6125254 قاتا  ( FM200) قیرح ءافطا  متسیس  یرادهگنو  سیورس  هحفص 39)دیدزاب ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک6125294 ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   110VDC ریژآ روفامس و  ، لانیمرت دیرخ 
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه6125379 لفق  تقرس و  دض  برد  ددع  کی  بصن  لمح و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هار6125466 بصن و   ، دیرخ ، یحارط یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
قیرح مالعا  یاه  متسیس  یزادنا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا6125628 مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم  هب  زاین 
قیرح

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح قیاع   قیاع دیرخ   دیرخ   WSD-0 1 10 137WSD-0 1 10 یایا  137 هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

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

قباطم6125748 ناروگنا  عمتجم  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یلایر  دروآرب  یحارط و  هرواشم ،
یتسویپ دادرارق  سیونشیپ  ءاهب و  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  اب 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هقبط6125817 کی  هقبط و  رد 13  یبیرقت 230*130  داعبا  هب  قیرح  دض  برد  ددع  بصن 14  دیرخ و 
رتنس اتید  قاتا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

اب6125950 یتسویپ  کرادم  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس 
ددرگ هعلاطم  تقد 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6125968 ءافطا  هحفص 39)لوسپکژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اههاگتسیا6126096 قیرح  افطازا  یاه  لوسپک  کیتاتسا  رودیه  هحفص 8)تست  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6126215 یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هحفص 39)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6126278 مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  دود -  هیوهت  هحفص 39)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6126512 قیاع  دیرخ   WSD-0110137 یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  هحفص 8)ناوخارف  قیرح  ( قیرح

(( 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

زاگ6125048 تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  هحفص 39)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6125816 ...( ریگدزد و ،nvr  ، نیبرود  ) بعش یتظافح  هحفص 75)یاهمتسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریگدزد6126376 متسیس  یکینورتکلا  هحفص 75)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  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 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

6125025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تاریهجت  لک  هرادا  زوجم  - لاس یتناراگ 2 - الاب تیفیک  اب  - نیبرود اب  یمشچ  هس  تنسورولف  ترونیا  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000199 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زامیات تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZEISS یتراجت مان   Primo Vert لدم یمشچ  هس  ترونیا  یرون  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت اب  تیولوا  لخاددیلوت  ندوب  دوجوم  تروص  رد.ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لخاد 

ددرگیم عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد.دشابیم  ههامکی  روتکاف  هجو  تخادرپ.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005128000068 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدارم رهاط  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   D 90 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زنلاب 18135  Canon 90D یساکع نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8143813111 یتسپ :  دک  یرهچونم ،  شبن خ  یسودرف  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227713-031  ، 32220096-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225393-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ هسهس   تنسورولف   تنسورولف ترونیا   ترونیا پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 12 112 1

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس6125007 نالعا  نیبرود و  تازیهجت  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمشچ6125025 هس  تنسورولف  ترونیا  هحفص 18)پوکسورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت6125040 هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 75)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6125071ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6125138 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدننک6125215 نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف  .دشابیم  هباشم  دکناریا 
G2-2143 نژوکیاه نیبرود  ددع  ناد 16 نیبرود  یراک  زور  هیوست 45

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6125459 نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادم6125467 هب  دشابیم .  بصن  هنیزه  سانجا و  لک  تمیق  مالعا  یارب  طقف  هدش  تبث  دک  ناریا 
 . دامرف هعجارم  یتسویپ 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6125522 ینف  دانسا  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  وکسیس  چیئوس  نژیو و  کیاه  نیبرود  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6125816 ...( ریگدزد و ،nvr  ، نیبرود  ) بعش یتظافح  هحفص 75)یاهمتسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لماک6125864 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نابوتا6125971 تهج  یتراظن  ناوخ و  کالپ  نیبرود  تازیهجت  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6125974 هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیتسا6125998 سلنتسا  هجرد  ییوناز 90  لیتسا -  سلنتسا  شوپرد  لیتسا -  نزن  گنز  یدالوف  هلول 
نیبرود لیتسا  هظفحم  هیاپ  ریگزرد -  تخت  رشاو  شوگ - شش  هرهم  درگلیم  - - 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6126125 هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم L730U لدم نوسپا  روتکژرپ  اتید  زاین  دروم  هاگتسد  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092588000008 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   x2000 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  هاگتسد.دشابیم  L730U لدم نوسپا  روتکژرپ  اتید  زاین  دروم  هاگتسد  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هعومجم   it دات سنج و  لیوحت  زا  سپ  یلو  یدقن  هجو  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  یفسلف ، یشزومآ  هعومجم  هالک ، تصش  هداج  یادتبا  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4934174514

32454432-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32452661-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لدم6125232 نوسپا  روتکژرپ  اتید  زاین  دروم  هاگتسد  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 
.دشابیم L730U

هحفص 96) روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.دشابیم .دشابیم L730UL730U  لدم لدم نوسپا   نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید زاین   زاین دروم   دروم هاگتسد   هاگتسد تسا .  .  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   ناونع : : ناونع 123123
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا دراه و  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000131 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dl380g10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

شفنب ناشکهک  یروانف  ابرهک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   MSA 2060 لدم هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   Bundle 18tb لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  قیقد  لماک و  روط  هب  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  تادهعت  رد  یزادنا  هار  بصن و 

.دشابیم یمازلا  تسویپ  هماندهعت  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 
.دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا جیروتسا وو   دراه   دراه وو   رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف دافم   دافم وو   لودج   لودج ربارب   ربارب هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ وو   یپیپ   جاجا   رورس   رورس ورور   وو   دراه   دراه لیبق   لیبق زازا   رورس   رورس تاقلعتم   تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هناماس هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب

125125
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ءاهب مالعتسا  مرف  دافم  لودج و  ربارب  هکبش  زاس  هریخذ  یپ و  جا  رورس  ور  دراه و  لیبق  زا  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  هدش  یراذگراب 

1101005082000038 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرصان یریسگنت  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   SENTINEL لدم  TB 8 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-473A-8G لدم  TB 40 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار   TB 2/4 لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   RAM 32GB 1x32GB لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نیگنر زبس  هنایار  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DDR4-2133 لدم  GB 16 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 600 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب

ددع 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

بونج هنایار  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10K 6G لدم  GB 146 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   PC3L-10600 لدم  GB 16 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   6G SAS 10K rpm SFF لدم  GB 300 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا  . دوش هتفرگ  سامت  یروصنم  یاقآ  هرامش 09377524035  اب  یگنهامه  تهج  * تسا یمازلا  ءاهی  مالعتسا  مرف  ندومن  روهمم  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یسررب  تهج  تکرش  تاصخشم  هدش و  زیلانآ  روتکاف  شیپ 

3441813113 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یناقلاط -  هلا  تیآ  نابایخ  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822454-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823450-028 :: 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

جیروتسا6125756 دراه و  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 96)دیرخ و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ربارب6125907 هکبش  زاس  هریخذ  یپ و  جا  رورس  ور  دراه و  لیبق  زا  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و  دیرخ 
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  دافم  لودج و 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت6124832 رادشه  طورخم  دنب  هحفص 63)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناجنز6125070 هاگدورف  یارب  یراحتنا  دض  دنب  هار  دیرخ  هحفص 63)تساوخرد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یسرجوین6125600 دنب  هحفص 63)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیلوردیه6126432 یتسیرورت  دض  کرحتم  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یراهتنادضدنب6126467 یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاقتنا6126526 اهوزارت و  اه و  هلاقن  همست  راب  لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ،
( رب هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک لرتنک  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ  مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000477 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام هس  تخادرپ  یروف +  لیوحت  لانیجروا  یتناراگ  هارمه  هب  ون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36690350-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک یفیک لرتنک   لرتنک زازا   سپسپ   هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ مالعتسا   مالعتسا ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 126126

تراک تراک نابیتشپ   نابیتشپ   cachecache یرتاب   یرتاب رورس -  -  رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  ربتعم .  یتناراگ  اب  هباشم .  دک  ناریا  رورس ،  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000517 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدازدمحم دیعسدیس  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   FU02S لدم رورس  کر  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   FIN 38 لدم هعطق  کنیس  تیه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   2X3160W PSU لدم  bladecenter HT AC power رورس الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GHz 3 شزادرپ تعرس   HP-492244-B21 لدم رورس  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نوماه تاعالطا  یروانف  ناماگشیپ   HP یتراجت مان   B21-728629 لدم  GB 32 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سیمارپ  یتراجت  مان   1S2P لدم  raid controller تراک نابیتشپ   cache یرتاب الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.اسراپ سدنهم  سامت.دوش 38803248  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ هام  هارمه 36  هب 

1101003871000227 زاین :  هرامش 
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 
اران

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ هام  هارمه 36  هب 

دشاب یم  هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 
هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO ServerHPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO Server  ورورس ورورس ناونع : : ناونع 128128
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا   / یتسویپ لیاف  قبط   / رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا  هباشم 

1101091739000112 زاین :  هرامش 
رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  دوش /  تبث  هناماس  ردو  داتو  لیمکت  ار  یتسویپ  لیاف  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تبث  سامت  رامش  یگنهامه  تهج 

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    / / یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  / / رهشمرخ رهشمرخ دادرخ   دادرخ موس   موس کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ تهج   تهج تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هدش هدش هدافتسا   هدافتسا

129129
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hp Proliant DL 380 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000543 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  proliant رورس الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید6124690 هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  هحفص 35)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یفیک6125089 لرتنک  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ  مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هحفص 99)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6125254 قاتا  ( FM200) قیرح ءافطا  متسیس  یرادهگنو  سیورس  هحفص 39)دیدزاب ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه6125379 لفق  تقرس و  دض  برد  ددع  کی  بصن  لمح و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تراک6125588 نابیتشپ   cache یرتاب رورس -  هحفص 99)تاعطق  رورس  ( رورس

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

6125594HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server هحفص 99)ورورس رورس  ( رورس

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

یتعنص6125624 روتینام  لاووئدیو و  تیریدم  رازفا  مرن  رورس و  کیفارگ  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جیروتسا6125756 دراه و  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 96)دیرخ و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک یهدهاشم   یهدهاشم تهج   تهج دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Hp Proliant DL 380Hp Proliant DL 380 رورس   رورس ناونع : : ناونع 130130
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ربارب6125907 هکبش  زاس  هریخذ  یپ و  جا  رورس  ور  دراه و  لیبق  زا  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و  دیرخ 
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  دافم  لودج و 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

قبط6125926  / رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  رورس  دیرخ 
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   / یتسویپ لیاف 

هحفص 99) رورس  ( رورس

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

یتساوخرد6125959 یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Hp Proliant DL 380 رورس
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

هحفص 99) رورس  ( رورس

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

6126341 ، رورس هکبش و  چیئوس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
لاوریاف

هحفص 10) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قاتا6126410 تهج  یکیزیف  تخاسریز  یزاسدرادناتسا  یحارط و   ) تهج حارط  رواشم  باختنا 
ناتسا زکارم  یاهرورس 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Magnetrol PN: 030-2135-001 حطس رتیمسنارت  هب  طوبرم   LVDT روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000260 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تراجت هدننک  هضرع  عجرم   MAGNETROL هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETROL یتراجت مان  حطس  رتیمسنارت   ESD درب الاک :  مان 

قرش نونف  یتعنص 
ددع 1 دادعت : 

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

لوبق لباق  ییزج  تالماعم  فقس  ات  هدوزفا و  شزرارب  تایلام  نودب  روتکافشیپ  دنشاب ، تیشاتید  سکع و  اب  هارمه  یتسیاب  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ 

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

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

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس رتیمسنارت   رتیمسنارت   ESDESD  درب درب ناونع : : ناونع 131131
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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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   CONNECTION HEAD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001231 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناریا یانیمولآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ROSEMOUNT هدنزاس عجرم   PGP4 لدم راشف  رتیمسنارت  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLOW INDICATOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005040 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   CONNECTION HEADCONNECTION HEAD ناونع : : ناونع 132132

FLOW INDICATORFLOW INDICATOR ناونع : : ناونع 133133
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمیات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000111 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمیات رمیات ناونع : : ناونع 134134
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 51 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 38 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -2

 38 هرمن یا  هناورپ  یکیتامونپریش  -3
لصوو عطق  یحطسروسنس  -4

AO یرس  DVP16SN11T هعسوت لوزام  -5
1101001609003449 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیلوت هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRO PNEUMATIC VALVE یتراجت مان   L65I18I1C لدم یقرب   in 3/4 زیاس کیتامونپ  ردنلیس  هدنهد  هار  ریش  الاک :  مان 

نارداب کیلوردیه  کیتامونپ و  رادم  مزاول 
ددع 14 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطق عطق یحطسروسنس   یحطسروسنس -- 44  3838 هرمن هرمن یایا   هناورپ   هناورپ یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 33  3838 هرمن هرمن هفرطود   هفرطود یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 22   5151 هرمن هرمن هفرطود   هفرطود یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 11 ناونع : : ناونع
AOAO یرس یرس   DVP16SN11TDVP16SN11T هعسوت   هعسوت لوزام   لوزام -- 55 لصوو   لصوو

135135
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 دادعت ( روسنساموس ) یرتمیسکا هاگتسد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001496 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   SAFB-SMX-AS دک  Invos لدم یرتمیسکا  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300  (BIS) نژیسکا یریگ  هزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001497 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یشوهیب  هاگتسد  زاگ  طولخم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس 7300001  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  تازیهجت - هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 دادعت دادعت (( روسنساموس روسنساموس )) یرتمیسکا یرتمیسکا هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 136136

ددع ددع   300300 دادعت   دادعت (( BISBIS )) نژیسکا نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع روسنس 1  تمسق  لایو  هدننک  تیاده  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع لیوراتسا 1  تمسق  لایو  هدننک  تیاده 

1201004117000430 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36103280-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6126523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاتساوردیه روسنس  رگالاتید و  درب  ضیوعت  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000351 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نایزیزع  یاقآ  یلخاد 276  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیوراتسا لیوراتسا تمسق   تمسق لایو   لایو هدننک   هدننک تیاده   تیاده روسنس   - - روسنس تمسق   تمسق لایو   لایو هدننک   هدننک تیاده   تیاده ناونع : : ناونع 138138

کیتاتساوردیه کیتاتساوردیه روسنس   روسنس وو   رگالاتید   رگالاتید درب   درب ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 139139

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

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

حطس6124844 رتیمسنارت   ESD هحفص 105)درب روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6124923 تسیل  حرش  قبط  راوخشتآ  یوردوخ  موف  قیرزت  متسیس  هب  طوبرم  یولف  هحفص 35)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6125469 تاصخشم  قباطم   CONNECTION HEAD(105 هحفص روسنس  ( روسنس

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

6125675FLOW INDICATOR(105 هحفص روسنس  ( روسنس

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

هحفص 105)رمیات6125952 روسنس  ( روسنس

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

هناورپ6125978 یکیتامونپریش  -3 38 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -2 51 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -1
AO یرس  DVP16SN11T هعسوت لوزام  لصوو 5- عطق  یحطسروسنس  -4 38 هرمن یا 

هحفص 105) روسنس  ( روسنس

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

ددع6126121  100 دادعت ( روسنساموس ) یرتمیسکا هاگتسد  هحفص 105)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ددع6126199 دادعت 300  (BIS) نژیسکا یریگ  هزادنا  هحفص 105)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

لیوراتسا6126469 تمسق  لایو  هدننک  تیاده  روسنس  - تمسق  لایو  هدننک  هحفص 105)تیاده  روسنس  ( روسنس

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

کیتاتساوردیه6126523 روسنس  رگالاتید و  درب  ضیوعت  هحفص 105)ریمعت و  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151812 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس یتیمیسکارپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/18 نایاپ :  خیرات 

:: 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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

پاکیپ پاکیپ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ملق   ملق   1010 ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . پاکیپ یکدی  تاعطق  ملق   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005131 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نغور پمپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیلقن لیاسو  کج  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 
تخوس قیرزت  لزان  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
تخت رشاو  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رتلیف یفاص  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
تخت رشاو  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نیزنب یریگ  هزادنا  جیگ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
تخوس نزخم )  ) کاب الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 
تخوس کاب  روانش  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف /  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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بانیم هژیو  یرادنامرف   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  زا  امتح  رباعم  ییانشور  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030046000004 زاین :  هرامش 

بانیم هژیو  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  . STANDARD ELECTRONICS Co هدنزاس عجرم  سوتول   W 70 فرصم مک  پمال  دربراک  یکینورتکلا  تسالاب  سنارت  الاک :  مان 

مق کینورتکلا  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ینف هرامش  کیرتکلا  امار  هدننک  هضرع  عجرم  امار  یتراجت  مان  موینیمولآ  هندب  اب  میدس   W 400 ات دیلاه و 70  لاتم   W 400 ات یاهپمال 35  هعطق  روتینگیا  الاک :  مان 

IG400/06
ددع 100 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رواخ درمز  یتعنص  ینیچ  هدننک  هضرع  عجرم   Z.P.CO یتراجت مان  ییانشور  غارچ  دربراک   I.E27 لدم یلنوت  چیپرس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

دساب تاحیضوت  تسویپ و  تسیل  قبط  مالقا  دنرب  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دشاب ناگزمره  ناتسا  زا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981736138 یتسپ :  دک  دمحم ،  لآ  راولب  بانیم -  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42226363-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225196-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 142142

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  روما  یاه  هاگتسیا  تهج  چیئوس  رواپ  درب و  رژراش -  رترونیا و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000473 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  روما  یاه  هاگتسیا  تهج  چیئوس  رواپ  درب و  رژراش -  رترونیا و  مزاول  دیرخ  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

افطل تسا .  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  یمداخ  سدنهم  یاقآ  هرامش 09173133149  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس رواپ   رواپ وو   درب   درب رژراش -  -  رژراش وو   رترونیا   رترونیا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

یایا هنایار   هنایار مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یا  هنایار  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000020 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   GX24-i718S لدم  in 24 زیاس  AIO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

فدص تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M1132 MFP لدم هراک  هس  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   HUA WEI یتراجت مان   S5328C-EI-24S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سردم 41) شبن  دنجریب  ناتسرهش  ) یبونج ناسارخ  هلغ  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاقا هرامش 09365611852  اب  سامت  یگنهامه  تهج.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  دشابیم و  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

ریلد سدنهم 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوفزد قرب  عیزوت   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس  میات  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دنیامرف یراذگ  تمیق  تسویپ  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  ساسارب  ًافطل ،  مرتحم  ناگدننک  نیمات 

1101094675000127 زاین :  هرامش 
لوفزد قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   THEBEN یتراجت مان   SIMPLEXA 602 لدم لاتیجید  چیئوس  میات  الاک :  مان 
ددع 33 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لوفزد ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  لوفزد  یراکش  مراهچ  هاگیاپ  یوربور  نابعش  موس  یوک  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6461645954

33333333-061  ، 42418015-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42418014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس میات   میات ناونع : : ناونع 145145

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  چیئوس  کیتاتسا  رنرونیا و  زاسوسکی , تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001230 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا تاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   FOTROUSI ELECTRONICS یتراجت مان   FDR31-N10 لدم  KVA 10 ناوت تنوم  کر  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

یسورطف
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  رظندم  مالقا  لخاد  تخاس  .دشاب  یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس کیتاتسا   کیتاتسا وو   رنرونیا   رنرونیا زاسوسکی , , زاسوسکی تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 132 ھحفص 118 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aqgauw83eecmv?user=37505&ntc=6126058
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6126058?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  انیس -  رخف  تینوی  کیتامونپ  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 

1101092113000803 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیماه تعنص  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GEFA هدنزاس عجرم   GEFA یتراجت مان   IP67 یلرتنک چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: 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

چیئوس6124721 یتیمیسکارپ  هحفص 111)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

پاکیپ6125512 یکدی  تاعطق  ملق  هحفص 111)10  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6125522 ینف  دانسا  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  وکسیس  چیئوس  نژیو و  کیاه  نیبرود  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رباعم6125627 ییانشور  هحفص 111)مالقا  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6126030 رواپ  درب و  رژراش -  رترونیا و  مزاول  هحفص 111)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یا6126039 هنایار  مالقا  هحفص 111)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6126051 هحفص 111)میات  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6126058 کیتاتسا  رنرونیا و  زاسوسکی , هحفص 111)تخاس  چیئوس  ( چیئوس

تینوی تینوی کیتامونپ   کیتامونپ ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 147147
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یالاک6126170 تاصخشم  / دشاب یم  هباشمدک  ناریا  / ددع 22 دادعت هب  هکبش  تازیهجت  ملق  5
هئارا تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تینوی6126270 کیتامونپ  هحفص 111)ورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

6126341 ، رورس هکبش و  چیئوس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
لاوریاف

هحفص 10) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یطابترا6126454 تازیهجت  هحفص 10)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت هحفص  ود  همیمض  هب  وکسیس  هکبش  چوس  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094853000018 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
( تاحیضوت هحفص  ود   ) همیمض حرش  هب  وکسیس  هکبش  چوس  لوژام  دیرخ  - 

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

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت هحفص  ود  همیمض  هب  وکسیس  هکبش  چوس  لوژام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814837485 یتسپ :  دک  ناقشاع ،  هچوک  - مج ماج  راولب  - ماما نادیم  - یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: 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

تاحیضوت6125989 هحفص  ود  همیمض  هب  وکسیس  هکبش  چوس  لوژام  هحفص 120)دیرخ  چوس  ( چوس

تاحیضوت تاحیضوت هحفص   هحفص ودود   همیمض   همیمض هبهب   وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یتوص و  مزاول  صوصخم  رتم  لباک 3  هناخ  کیرتکلا 4  تراپ  کرام  کیمارس  هتسه  راد  ترا  قرب  ظفاحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001047 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زاین یلک  حرش  قبط  اقیقد  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

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

هدنرب مالعا  زا  سپ  هام  کی  رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب مالعا  زا  سپ  زور  الاک 10 لیوحت 

الاک هدنشورف  اب  لمح  هیارک 
دوش همیمض  رداص و  امتح  روتکاف  شیپ 

ناینامحر نسحم   09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول صوصخم   صوصخم رتم   رتم لباک  33   لباک هناخ   هناخ   44 کیرتکلا   کیرتکلا تراپ   تراپ کرام   کرام کیمارس   کیمارس هتسه   هتسه راد   راد ترا   ترا قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 149149
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رذکشا نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFID تراکو یتوص  طابترااب  ینامرد  رداک  ناوخارف  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090212000039 زاین :  هرامش 

رذکشا نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

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

قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  نیدنچ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

8941767619 یتسپ :  دک  نامزلا ،  بحاص  یرتم  راولب 45  رهشناوضر  رذکشا  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32724080-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723795-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 150150
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زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001640000021 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BELDEN هدنزاس عجرم   BELDEN یتراجت مان   m 305 هرقرق  mm 4 زیاس یسم  لایسکاوک  لباک  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک 
هرقرق 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GRASSVALY یتراجت مان   KUDOSPRO UHD1200 لدم رتروناک  سارک  یریوصت  لدبم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   GRASSVALY
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   ECM-77B لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33162217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

صوصخم6124960 رتم  لباک 3  هناخ  کیرتکلا 4  تراپ  کرام  کیمارس  هتسه  راد  ترا  قرب  ظفاحم 
یریوصت یتوص و  مزاول 

هحفص 120) توص  ( توص

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

یناتسرامیب6125537 راتسرپ  راضحا  هحفص 120)متسیس  توص  ( توص

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

یا6125757 هقی  نوفورکیم  رتروناک -  سارک  یریوصت  لدبم  لایسکاوک -  هحفص 120)لباک  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یایا هقی   هقی نوفورکیم   نوفورکیم رتروناک -  -  رتروناک سارک   سارک یریوصت   یریوصت لدبم   لدبم لایسکاوک -  -  لایسکاوک لباک   لباک ناونع : : ناونع 151151
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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

monitor Gplus GDM-245jn-- 24 inch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000106 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یدمحم اب 09196973910  سامت  زاین  تروص  رد  -- ههامکی هیوست  -- یمسر روتکاف  هئارا  -- ناگیار لحم  هب  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  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 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  حرش  هب  ار  دوخ  روتینام  ددع  هس  رتویپماک و  سیک  ددع  هس  دادعت  دیرخ  د  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003538000052 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج حرش  هب  ار  دوخ  روتینام  ددع  هس  رتویپماک و  سیک  ددع  هس  دادعت  دیرخ  دراد  رظن  رد  هاشنامرک  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  اراکنامیپ  هب  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  تسویپ 

6714661115 یتسپ :  دک  لوا ،  یرتم  یس  راولب  شبن  یتشهب - دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38352991-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38359715-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

monitor Gplus  monitor Gplus  GDM-245jn- -  GDM-245jn- -  24 inch24 inch ناونع : : ناونع 152152

روتینام روتینام ددع   ددع هسهس   وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 153153
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120457 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم سوسیا  یروتینام  pa248 qu24inch یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: 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 06 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قباطم   ) یرتویپماک تاقلعتم  سیک و  روتینام -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000541 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ قباطم   ) یرتویپماک تاقلعتم  سیک و  روتینام -  - 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدنرب  تکرش  طسوت  هدش  اضما  هماندهعت  هئارا 

دریذپ یم  تروص  ینف  دحاو  دات  رابنا و  هب  الاک  دورو  زا  سپ  تخادرپ 
دوب دهاوخ  دودرم  تمیق  داهنشیپ  تیش  اتید  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم سوسیا   سوسیا یروتینام   یروتینام pa248 qu24inchpa248 qu24inch ناونع : : ناونع 154154

(( تسویپ تسویپ قباطم   قباطم  ) ) یرتویپماک یرتویپماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   سیک   سیک روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 155155
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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 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ.ددرگ جرد  یلک  یراذگتمیقو  ددرگ  هعلاطم.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت  یتساوخرد و  یالاک.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هتفه  ود  هیوست  .IT دات هب  زاین.ربتعم 

1101090614001347 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   W1943S لدم  in 18/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هب  زاین.ربتعم  یتناراگ.ددرگ  جرد  یلک  یراذگتمیقو  ددرگ  هعلاطم.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت  یتساوخرد و  یالاک.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب  افطل.یا  هتفه  ود  هیوست  .IT

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 156156
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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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6125970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  نآ  تاقلعتم  ریاس  روتینام و  سیک و  هاگتسد  دادعت 30  یدقن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003853000077 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هژارف نارهت  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   ARISTA یتراجت مان   TapeService لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب مالیا  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یزکرم  رابنا  ات  سنج  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه  - دشاب یم  الاک  هباشم  هدش  هداد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب کیتامروفنا  یاروش  زوجم  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش  - دشاب یم  هدنشورف 

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

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

6124791monitor Gplus GDM-245jn-- 24 inch(123 هحفص روتینام  ( روتینام

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

روتینام6124796 ددع  هس  رتویپماک و  هحفص 123)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6125405 ( سیک تنیالک -  نیت  رگپاچ -  روتینام -  یرتویپماک (  هحفص 49)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لدم6125535 سوسیا  یروتینام  pa248 qu24inch(123 هحفص روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6125624 روتینام  لاووئدیو و  تیریدم  رازفا  مرن  رورس و  کیفارگ  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6125833( تسویپ قباطم   ) یرتویپماک تاقلعتم  سیک و  هحفص 123)روتینام -  روتینام  ( روتینام

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

6125856LCD هحفص 123)روتینام روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم ریاس   ریاس وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   3030 دادعت   دادعت یدقن   یدقن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف6125970 تاصخشم  قباطم  نآ  تاقلعتم  ریاس  روتینام و  سیک و  هاگتسد  دادعت 30  یدقن  دیرخ 
تسویپ

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

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

هروک6126456 رابغ  دود و  یروآ  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارجا  هیهت و  یسدنهم  هژورپ 
یزاسدالوف یاه 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کسویک6126459 هاگتسد  دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن ، یزاس ،  هچیرد  لمح  دیرخ 
یرازفا مرن  یزادنا  هار  بصن و  تاقحلم  هارمه  هب  هاگتسد  دادعت 200  دنبکآ  ون و  یکناب 

یزکرم

هحفص 14) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( 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

هتسبرادم6125459 نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لماک6125864 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6125974 هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

falat تخت رنکسا  هاگتسد  کی  تعرسرپ و  رنکسا  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030687000013 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240078-077  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 22 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یتنارگ  اب  . 2g کیفارگ .ssd12 دراه .8 مر لسن 11  . ks13eg لدم چنیا  سوسیا 15  بات  بل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094879000085 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یلصا یتنارگ  اب  . 2g کیفارگ .ssd12 دراه .8 مر لسن 11  . ks13eg لدم چنیا  سوسیا 15  بات  بل  - 

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

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

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

falatfalat تخت   تخت رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   تعرسرپ   تعرسرپ رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

یلصا یلصا یتنارگ   یتنارگ اباب   . . 22 gg  کیفارگ کیفارگ ..ssd12ssd12 دراه دراه ..88 مرمر 1 11 1 لسن   لسن  . . ks 13egks13eg لدم لدم چنیا   چنیا   1515 سوسیا   سوسیا بات   بات بلبل   ناونع : : ناونع 159159
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بایرافرس یرادرهش   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یرادا  رتویپماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006013000003 زاین :  هرامش 

بایرافرس یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  مرف  - 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
مارچ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  تاصخشم  مرف  قبط  تسیاب  یم  تاعطق  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7576198473 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  مود  یعرف  یربهر - نابایخ  بایرافرس - رهش  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32369710-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32369260-074 :: 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

رازفا6124737 مرن  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6125008falat تخت رنکسا  هاگتسد  کی  تعرسرپ و  رنکسا  هاگتسد  کی  هحفص 128)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یتنارگ6125229 اب  . 2g کیفارگ .ssd12 دراه .8 مر لسن 11  . ks13eg لدم چنیا  سوسیا 15  بات  بل 
یلصا

هحفص 128) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6125300Sophos XG 310 هلاسکی سنسیال  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6125494 تاصخشم  قبط  یرادا  رتویپماک  متسیس  هحفص 128)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یژرنا6125546 فرصم  یزاس  هنیهب  ضوبق و  تبث  هناماس  دیرخ  هحفص 20)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6125624 روتینام  لاووئدیو و  تیریدم  رازفا  مرن  رورس و  کیفارگ  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6125781 ( یرتشم شرافس  رازفا  مرن  یقوقح (  روما  هحفص 20)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرادا   یرادا رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

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

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

6125858SYMANTEC ENDPOINT ESSENTIAL 14 سوریو هحفص 20)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا6125915 تسپ  رازفا  مرن  یارب   RFP(20 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6125935 لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNK لاناک هحفص 20)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6125967orion latest version 2020.2.6 nf latest لدم زینورالوس  رازفا  مرن  هحفص 20)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک6126192 یدنب  رکیپ  هحفص 20)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6126267ssl certificate(20 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هشقن6126426 هیهت  هشقن و  هیهت  رباعم و  لغاشم و  ، کالما یزیمم  تایلمع  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
gis قفو یزیمم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش6126439 دمآرد  یزاسون و  یزاسرهش  رازفا  مرن  نویساموتا و  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کسویک6126459 هاگتسد  دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن ، یزاس ،  هچیرد  لمح  دیرخ 
یرازفا مرن  یزادنا  هار  بصن و  تاقحلم  هارمه  هب  هاگتسد  دادعت 200  دنبکآ  ون و  یکناب 

یزکرم

هحفص 14) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( 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

هژورپ6125437 زا  دیدزاب  تسویپ / لاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس و  تساوخرد 
تسیمازلا طبترم  هموزر  هئارا  و 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  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 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6125021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک تاکرمگ  تراظن  هزوح  شزومآ  دحاو  تهج   optoma s336 امتپا روتکژورپ  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003544000029 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
TECPRO BILGI TEKNOLOJILERI هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   OPTOMA یتراجت مان   OPTOMA DS330 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

دنهس نارگشالت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم   SAN.TIC.LTD.STI
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب هتشاد  ار  کیتامروفنا  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  دیاب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ههام  یتناراگ 24  هئارا  روتکاف و  شیپ  جرد 

6614736771 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یرادناتسا  بنج  ینیمخ  ماما  جدننس خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177749-087  ، 33177745-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33177745-087 :: 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

6125021optoma s336 امتپا روتکژورپ  هحفص 132)ویدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

لدم6125232 نوسپا  روتکژرپ  اتید  زاین  دروم  هاگتسد  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 
.دشابیم L730U

هحفص 96) روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص6125624 روتینام  لاووئدیو و  تیریدم  رازفا  مرن  رورس و  کیفارگ  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6126160 لیاف  اب  قباطم  یتعنص  هحفص 61)رگشیامن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

optoma s336optoma s336 امتپا   امتپا روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو 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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