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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

140 1140 1 یدید     1919 هبنشود   هبنشود 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   208هکس ,980 , 000208 ,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   396رالد , 020396 , تاراما020 تاراما مهرد   109,880109,880مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,199هکس 040 , 000199, 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   280رالد ,600280 سیئوس600, سیئوس کنارف   440کنارف ,700440 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس , 000 , 000122 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع303,800303,800رالد ناتسبرع لایر   107,910107,910لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 84,000هکس , 00084,000 , وروی000 ژورن433,400433,400وروی ژورن نورک   40نورک ,90040 ,900

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,679, 00018 ,679, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ494,460494,460دنوپ نپاژ نینی   دصکی   307,230307,230دصکی

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 159159))

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

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

زا 157 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 39  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 15  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 21  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 78

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 6  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( 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 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 26  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 6  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 5  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

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

( یهگآ دادعت 15  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 141

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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

ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001094939000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129642 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یزاس  هریخذ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر 3  - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 2  - main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 2

هبتر 2 تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - - 3
هبتر 2 یبناج -  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - - 4

هبتر  نودب  یا -  هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف - - 5
199,965,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

15:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  نامتخاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق 05131296708 سانشراک   - 05131296610 ینف : لوئسم 

:: 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

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005070000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6129774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفاتخس و تازیهجت  هیلک  یزادناهار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  ماجنا  یاهلحرمکی  یمومع  هصقانم  یارب  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1402  رد  ( EM/PM  ) یاهنایار یهکبش 
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتسپ 1595- قودنص  یتسپدک 1415615453  باجح - نابایخ  یمطاف ، نابایخ  نارهت ،  ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
88951109 راگنرود :  88392678 نفلت :  14155

:: 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

مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005494000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131089 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا یزاسرهش و  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  یاهشخب  لیمکت  دیلوت و  موس : زاف   ) یزاسرهش هچراپکی  تیریدم  متسیس  یزاس  یموب  دیلوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش ییایفارغج  تاعالطا  متسیس  رب  ینتبم  تاثدحتسم  فانصا و  کالما ، یزیمم  سایقم 1:500 و  رد  یرهش  هیاپ  هشقن  یناسر  زور  هب  تایلمع  زا  لوا  شخب 

مالیا )
مالیا  ناتسا  مالیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یزاسرهش و هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  یاهشخب  لیمکت  دیلوت و  موس : زاف   ) یزاسرهش هچراپکی  تیریدم  متسیس  یزاس  یموب  دیلوت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ییایفارغج تاعالطا  متسیس  رب  ینتبم  تاثدحتسم  فانصا و  کالما ، یزیمم  سایقم 1:500 و  رد  یرهش  هیاپ  هشقن  یناسر  زور  هب  تایلمع  زا  لوا  شخب  ماجنا 

( مالیا یرادرهش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  تلم ـ  کراپ  یوربور  یروهمج ـ  راولب   ، 6931653617 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

یایا هنایار   هنایار هکبش  یی   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یربهار ، ، یربهار ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

یاهشخب یاهشخب لیمکت   لیمکت وو   دیلوت   دیلوت موس : : موس زاف   زاف  ) ) یزاسرهش یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس یموب   یموب وو   دیلوت   دیلوت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
واوا شخب   شخب ماجنا   ماجنا وو   یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن

33
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزادنا6131127 هار  بصن   ، لمح ، دیرخ یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
لرتنک سسکا  متسیس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130452 :: هرازه هرازه تاکاپدکدک   شیاشگ  یفیک و  یبایزرا  هجیتن  مالعا  خیرات   - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
شیاشگ خیرات   1401/11/18: ینف یبایزرا  هجیتن  مالعا  خیرات   140/11/11: فلا

1401/11/25 ": ج  " یلام تاکاپ 

زاف تلو 3  ولیک  روتومورتکلا 3.3  تعرس  لرتنک  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و   ٬ دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نازیم 3,600,000,000  هب  : هصقانم راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همانتنامض  (: هصقانم راک (  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  عون 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو ولیک   ولیک روتومورتکلا  3.33.3   روتومورتکلا تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن   ٬٬ دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005867000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131127 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرخ  یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
120,034,822,355 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,001,741,118 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشمرخ یدرونایردو  ردنب  لک  هرادا   - یدولوم دیهش  نادیم   - رهشمرخ  ، 6415913141 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

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

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 102 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم مالعاعبنم یهگآ  نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یبتک یگدامآ 

6131240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pressure Transmitters.Plc Card Barrire دیرخ هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 7.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

04134448095 - 34496274 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن  ، ، لمح لمح ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

Pressure Transmitters .Plc  Card BarrirePressure Transmitters .Plc  Card Barrire دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

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

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001452000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131058 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,054,000,000 نیمضت :  غلبم 

هب خیرات 1401/11/06  ات  ار  نآ  لصا  تسیاب  یم  یدقن  هدرپس  زیراو  شیف  ای  یکناب و  همانتنامض  ریوصت  یرازگراب  زا  سپ  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دنیامن  لیوحت  ناهفصا  هاگدورف  هناخریبد 

09:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- ناهفصا یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوت  هلال  نادیم  ناهفصا   ، 8164178831 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهفصا ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا 

:: 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  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بب هاگدورف   هاگدورف نکاما   نکاما زازا   یشخب   یشخب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pec.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاتس لوژام  هاگتسد  یرادیرخ 1500  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشابیم و  یتعنص  کرهش  رد  عقاو  تکرش  رابنا  هلماعم ، عوضوم  لیوحت  لحم 

همانتنامض لماش  افرص  ربتعم  همانتنامض  هصقانم -  رد  تکرش  تباب  لایر  غلبم 500.000.000  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب و  ربتعم  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش باسح 10.2648385.1 و  هرامش  هب  ـه  جو زیراو  ای  تکرش و  ـه  جو رد  ینیمضت  یکناب  کچ  دیدمت ،) لباق  ههام و  رابتعا 3  اب   ) یکناب

تکرش یلم  هرامش  .دشابیم  تلاسر  هنسحلا  ضرق  کناب  دزن  نایسراپ  کینورتکلا  تراجت  تکرش  مان  هب     IR490700001000222648385001 ابش  
 - دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  نآ  ریاظن  یصخش و  کچ  ررقم ، نازیم  زا  رتمک  یاههدرپس  شودخم ، یاههدرپس  هدرپس ، دقاف  یاهداهنشیپ  هب   10101850423

دحاو 6 موس  هقبط   42  ، کالپ هنوگلگ ، نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  لاسرا :   :: سردآ سردآ

یلخاد 3507  22661777 :: 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

یزاس6129642 هریخذ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6129774 تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  ماجنا 
یا هنایار  هکبش ی  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا6131127 هار  بصن   ، لمح ، دیرخ یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
لرتنک سسکا  متسیس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

پاتس پاتس لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد   15001500 یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/18 دانسا  تفایرد   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129477 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  ولبات و  یارجا  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 1/698/114/359 

هام ارجا 4 تدم 
هقطنم 9 یرادرهش  ارجا  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: vendor.shiraz.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

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000236 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:08هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:08عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131071 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ  بیسا  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریذپ بیسا  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   741,767,600 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

kerman  ، 7617759998 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 99

ریذپ ریذپ بیسا   بیسا ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   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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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003199000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131119 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش )  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
37,139,701,440 یلام :  دروآرب 

لایر   1,856,985,072 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/01/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دورهاش نانمس (  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  دهشم  هداج  رتمولیک 1  دورهاش   ، 3616798584 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  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

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003199000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131135 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب  یاه  لپ  هدرن  یارجا  یزاسزاب و  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش )  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرزب  یاه  لپ  هدرن  یارجا  یزاسزاب و  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,060,422,815 یلام :  دروآرب 

لایر   953,021,141 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/01/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دورهاش نانمس (  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  دهشم  هداج  رتمولیک 1  دورهاش   ، 3616798584 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  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

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

گرزب گرزب یاه   یاه لپلپ   هدرن   هدرن یارجا   یارجا وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1212

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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 

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

6130678 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   سار  هصقانم  دانسا  خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنش هس  زور  حبص  تعاس 10  سار  ییاشگزاب  خروم 1401/10/27 -   14:00

خروم 1401/11/11

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

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

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 157 ھحفص 13 
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نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپب  تادنتسم  طیارش و  هیلک  هک  تراکمیس  رتسب  یور  رب  یصاصتخا  سیورس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091990000272 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

1Mb دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

35231191-034  ، 32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6129652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یهافر  تامدخ  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000461 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

88741183 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 360 یمیحر  مناخ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراکمیس تراکمیس رتسب   رتسب یور   یور ربرب   یصاصتخا   یصاصتخا سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1414

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم یهافر   یهافر تامدخ   تامدخ هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 157 ھحفص 14 
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاکسارپسک سوریو  یتنا  سنسیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000397 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن مادقا  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  دانسا و  ساسا  رب  تسیابیم  ناگدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // دکراب گنیلبیل  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005104000322 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  پاچ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناب پاچ  یتراجت 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  این  یلع  یاقآ  یلخاد 211  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاکسارپسک یاکسارپسک سوریو   سوریو یتنا   یتنا سنسیل   سنسیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

دشاب دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف اباب   ربارب   ربارب یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا //// دکراب دکراب گنیلبیل   گنیلبیل رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 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 157 ھحفص 15 
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روار یرادرهش   :: 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 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

6130145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09133401935 اب  داهنشیپ  لاسرا  زا  لبق  تفایزاب .  یروآ و  عمج  دنامسپ و  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093398000021 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  روار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سناراک هدننک  هضرع  عجرم  رهشکاپ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  دنامسپ  تیریدم  هناماس  ناونع  بو  تحت  لنپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایناریا
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7651814544 یتسپ :  دک  روار ،  یرادرهش  رویرهش  نابایخ 17  روار  روار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33722030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724830-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ و .دشابیم  تسویپ  مئامض  ساسا  رب  تامدخ  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - PKI یمومع دیلک  هناماسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دریگ یم  تروص  دادرارق  بلاق  رد  طوبرم  یاه  تخادرپ 

1101001022002251 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رادقم 1 دادعت : 

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

رد طوبرم  یاه  تخادرپ  تامدخ و  .دشابیم  تسویپ  مئامض  ساسا  رب  تامدخ  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - PKI یمومع دیلک  هناماسدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریگ یم  تروص  دادرارق  بلاق 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفایزاب تفایزاب وو   یروآ   یروآ عمج   عمج وو   دنامسپ   دنامسپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1818

PKIPKI یمومع   یمومع دیلک   دیلک هناماسدیرخ   هناماسدیرخ 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 :
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکینورتکلا تسپ  هناماس  ) یصاصتخا رورس  اب  بو  ینابزیم  تامدخ  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  هعسوت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000322 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یرازگراب  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  رد  جردنم  تامدخ  حرش  تامازلا و  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  و 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا فقس  دشاب - یم  تسویپ  هنیزه  دروآرب  لنسرپ - جورخ  دورو و  ینز  تعاس  یاه  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا نویلیم    800

1101094113000084 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رهشمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

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

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

53527095-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53525430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکینورتکلا یکینورتکلا تسپ   تسپ هناماس   هناماس )) یصاصتخا یصاصتخا رورس   رورس اباب   بوبو   ینابزیم   ینابزیم تامدخ   تامدخ زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هعسوت ،  ،  هعسوت ناونع : : ناونع 2020

لنسرپ لنسرپ جورخ   جورخ وو   دورو   دورو ینز   ینز تعاس   تعاس یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهامردنب یرادرهش  یا  هنایار  هکبش  یاه  سیورس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم ،  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005682000099 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رهشهامردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  کرادم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6351847613 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  یرادرهش  نابایخ  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52339117-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52350023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورگنل نالیگ  قرش  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین رفن  کی  دادعت  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاعالطا ،  یروانف  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093887000014 زاین :  هرامش 

دورگنل نالیگ  قرش  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تعاس - رفن 192 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4477163485 یتسپ :  دک  دورگنل ،  نالیگ  قرش  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  - دورگنل دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42565058-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42565051-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش یاه   یاه سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم ،  ،  هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2222

ورین ورین رفن   رفن کیکی   دادعت   دادعت هبهب   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعالطا ،  ،  تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

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

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

6130559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000654 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

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

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6130630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  هناماس  یارب  یزاجم  یصوصخ  هکبش  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000562 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت رد  هطقن  دادعت 70 هب  سنارفنک  وئدیو  هناماس  یارب  یزاجم  یصوصخ  هکبش  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تیمها  یاراد  تسویپ  لیاف  تامازلا 

.دیئامن لصاح  سامت  روشناد  یاقآ  سامت 021-35911586  هرامش  اب  ماهبا  ای  لاوس و  هنوگره  تروصرد 

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

35911586-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2424

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو هناماس   هناماس یارب   یارب یزاجم   یزاجم یصوصخ   یصوصخ هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2525

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض یتسویپ  کرادم  قیاطم  یهد  تبون  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003431 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مان یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  بو  تحت  بطم  کینیلک و  تیریدم  فص و  تیریدم  یهد و  تبون  یناسر و  عالطا  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ متسیس  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  بطیار  یتراجت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  زا  سپ  دیرخ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ییاجباجو  لمح  هنیزه  دشابیم -  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " تسا و  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  فذح  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تسیمازلا - دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  دریذپیم -  تروص  کناب  نیا  سانشراک 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قیاطم   قیاطم یهد   یهد تبون   تبون رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2626
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6130885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  هدش و  نکسا  همان 2/479  هب  طوبرم  مالعتسا 2274  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 

1201001083000301 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 ...( پات بل  هناماس (  رد  هدشویپ  مالعتسا  قباطم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02127823563 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمن یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دقاف   دقاف یاه   یاه تساوخرد   تساوخرد هبهب   تسویپ   تسویپ وو   هدش   هدش نکسا   نکسا   2 همان  4792/479/ همان هبهب   طوبرم   طوبرم مالعتسا  22742274   مالعتسا قباطم   قباطم ناونع : : ناونع
دوش دوش

2727
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش ( ICT Master Plan  ) تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یزیر  همانرب  عماج  حرط  نیودت  هرواشم  تامدخ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا زاگ  شیالاپ 

1101091574001071 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
ماجنا دصرد  100 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن مادقا  هرامش 1  تسویپ  رد  جردنم  دراوم  یمامت  یراذگراب  هب  تبسن  تسیابیم  نارواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32910000-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراس هر )  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا قاروا  اه و  همان  پیات )  ) یسیون نیشام  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094778000017 زاین :  هرامش 

یراس ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا یاه  قاروا  اه و  همان  پیات )  ) یسیون نیشام  هب  طوبرم  یرذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817718743 یتسپ :  دک  یراس ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یزار  یراس خ  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361700-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361700-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ICT Master PlanICT Master Plan  ) ) تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یزیر   یزیر همانرب   همانرب عماج   عماج حرط   حرط نیودت   نیودت هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2828

یرادا یرادا قاروا   قاروا وو   اهاه   همان   همان پیات ) ) پیات  ) ) یسیون یسیون نیشام   نیشام هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2929
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) تاعالطا یروانف و  دحاو  تینما  هکبش و  ینابیتشپ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000278 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: 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

یرارقرب6129819 یزادنا و  هار  بصن و  یتراظن و  نیبرود  هاگتسیا  یطابترا  یبناج  تازیهجت  دیرخ 
یطابترا کنیل 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا تاعالطا وو   یروانف   یروانف دحاو   دحاو تینما   تینما وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 157 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yjpkjl726zd9q?user=37505&ntc=6131034
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6131034?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  لضفلاوبا ع  ترضح  ناتسرامیب  نامیاز  کولب  زاین  دروم  یقرب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000102 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  سکتیز  یتراجت  مان   ZX 1800 N لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و زا  سپ  زور  رثکادح 45  باسح  هیوست  دشاب -  یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نابغاب 09151364607 یاقآ  - رمشاک نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  ینف و  تیریدم  طسوت  الاک  دات 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55234223-051  ، 55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 3131

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

6129800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایناد هوکداوس و  تلوولیک  یاه 230 هاگتسیا  نویساموتا  متسیس  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000333 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

مجح 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یمیهف  سدنهم  یلخاد 3537  ای  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ید 1401 حیص 24   11 تعاس تکاپ  شیاشگ 

 : 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک 230230 یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 3232

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 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

6130044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاچ نکش  فک  ای  ییاجباج و  تهج  کیزیفوئژ  تاعلاطم  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیمع هاچ  یرتموئدیو  هاچ  برد  میمرت  ییاشگزاب و 

1101004117000144 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هلحرم 2 دادعت : 

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

تسا یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب هعلاطم  همیمض  لیاف  رد  ار  طیارش  دیدزاب  تهج 

دشاب بالضاف  بآ و  هرادا  دات  دروم 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیمع قیمع هاچ   هاچ یرتموئدیو   یرتموئدیو هاچ   هاچ برد   برد میمرت   میمرت وو   ییاشگزاب   ییاشگزاب هاچ -  -  هاچ نکش   نکش فکفک   ایای   وو   ییاجباج   ییاجباج تهج   تهج کیزیفوئژ   کیزیفوئژ تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3333

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رورس تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004220000038 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

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

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller لدم هنایار   PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 

اسرب نازادرپ  شواک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رتسگ ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  دربراک   G10 مر الاک :  مان 

نیون
ددع 8 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   INTEL XEON-GOLD 6140 (2.3GHZ/18- CORE/140W) PROCESSOR KIT لدم  GHz 2/3 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

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

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 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 : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

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

ددع 10 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

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

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Hot-Plug 60x38MM Fan for DL380 G5 لدم هنایار  روسسورپ  لماک  نف  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32285802-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32285804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HANDHELD DIGITAL STROBE LIGHT(STROBOSCOPE دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  دک  ناریا 

1101093567000213 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رهبا سیر  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   MESDAN یتراجت مان  * Digital stroboscope*code 186F لاتیجید پوکسوبورتسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید پوکسوبورتسا   پوکسوبورتسا ناونع : : ناونع 3535

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دینک هعجارم  تسویپ  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  یاضاقت 0130311( تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .

1101093985008274 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

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

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

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

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

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - PRESSURE SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001407 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6130722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

redundancy module allen bradley تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000430 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اکیرما هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN BRADLEY هدنزاس عجرم   ALLEN BRADLEY یتراجت مان   RSLOGIX لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ میظنت  تسویپ  حرش  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315179-077  ، 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

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح  -  - PRESSURE SWITCHPRESSURE SWITCH ناونع : : ناونع 3737

redundancy module allen bradleyredundancy module allen bradley ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - TEMPRATURE TRANSMITER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001409 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6130745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .  Work station hp 290 g4 factory assembled / packed تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000403 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح  -  - TEMPRATURE TRANSMITERTEMPRATURE TRANSMITER ناونع : : ناونع 3939

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا . .   Work  s tation hp 290  g4 factory assembled / packedWork  s tation hp 290  g4 factory assembled / packed ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008347 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یژایلآ  دالوف  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMOVERT-6SE7O23-4EP50-Z+C13+D72 لدم یکینورتکلا  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

JOVE VIDEO COMMUNICATION Ltd هدنزاس عجرم   JOVE VIDEO یتراجت مان   ZD325D لدم  Digital baby monitor هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یناقرق ییاضر  زاین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

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

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   POWER SYPPLY INTERFACE 40A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS یتراجت مان   Chassis Assembly W/O Power Module لدم یتارباخم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   KINCO هدنزاس عجرم   KINCO یتراجت مان   TOUCH PANEL IPC لدم  HMI لنپ الاک :  مان 
ژاتلو مشق  کینورتکلا 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 33590  ییاوه  کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX4A71101Y لدم  Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   DIODE PRECHARGE یتراجت مان   TGLS400462000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 18 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

 - - یتارباخم یتارباخم یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس هنایار -  -  هنایار لاوریاف   لاوریاف هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا -  -  یکینورتکلا روتوم   روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع
...و ...و
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34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدس یراتکه  تیاس 9  رد  یرافح  یاههاگتسد  یزاسزاب  هاگراک  رابنا 37 -  قیرح  ءافطا  متسیس  پمپ  رتسوب  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008315 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

لماک 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب روتکاف  شیپ  هئارا  مرف و  میظنت  هیهت و  هب  تبسن  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  هنیزه  ریداقم و  دروآرب  تابساحم  لودج  خرن و  داهنشیپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ نیعم  هیاپ  دروآرب  خرن  هب  تبسن  و -  دصرد +  نازیم  خرن  داهنشیپ  هئارا  رد  نینچمه  دیروآ و  لمعب  ار  مزال  تامادقا  یگدروخ  ملق 

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

34143257-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس پمپ   پمپ رتسوب   رتسوب بصن   بصن ناونع : : ناونع 4242
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یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ 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

6130246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دقع دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب.دوش  هعجارم  راک  ینف  یئارجا و  تاصخشم  زا  عالطا  تهج  تسویپ  هب.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم 

1101092313000012 زاین :  هرامش 
تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  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 : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هارمه  ارجا  یترابع  هب.تسا  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  مزال  یاه  هیدیئات  ذخا  نآ و  لماک  یارجا  هارمه  هب  لماک  روطب  راک  تازیهجت  مزاول و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.سنج

4193744769 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325444-013  ، 33322143-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322143-013 :: 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

یمیم دقع   دقع دادرارق   دادرارق مالعتسا   مالعتسا هدنرب   هدنرب اب.دوش   اب.دوش هعجارم   هعجارم راک   راک ینف   ینف وو   یئارجا   یئارجا تاصخشم   تاصخشم زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج تسویپ   تسویپ هب.تسا   هب.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ
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کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  قیرح  نالعا  یاهمتسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091200000062 زاین :  هرامش 

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاسدیئات هنیزهددرگ  یم  لطابداهنشیپروضح  مدع  تروصرددشاب  یم  یمازلا  12 ات تعاسزا 10 هخرومرد 1401/10/21 تیزیو  تیاسردروضح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09165915705 دوش گنهامهدنوالق  سدنهمابرتشیب  عالطا  تهجدشاب  یمراکنامیپ  هدهعباه  هنیزه  هیلکو  یناشن  شتآ 

6481616976 یتسپ :  دک  ادهش ،  نابایخ  یاهتنا  رهش  ابیز  ادهش  یوک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42651832-061  ، 42650003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42651830-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 4444
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6130707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.Drager بایزاگ هب  طوبرم  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا 

1101092625000726 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک  . DRAGER SAFETY Co هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان   EC CO PL 3000 لدم  CO زاگ هدنهد  رادشه  روتکتد  الاک :  مان 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک  هضرع 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.Drager بایزاگ هب  طوبرم  هعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

COCO زاگ   زاگ هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 157 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y69jxpewehstw?user=37505&ntc=6130707
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6130707?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

:( تسویپ مالعتسا  قبط   ) جنسزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001373 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایسآ  انام  زیهجت  اتکی  هدنزاس  عجرم  لاکیدم  اتکی  یتراجت  مان   multi4-a لدم دیسکورتین  نبرک و  دیسکا  ید  نژیسکا و  شجنس  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 

ایسآ انام  زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

:( تسویپ مالعتسا  قبط   ) جنسزاگ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138525-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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

:(:( تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط  ) ) جنسزاگ جنسزاگ ناونع : : ناونع 4646
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یکشزپ مولع  هاگشناد  عبانم  تیریدم و  هعسوت  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نیوزق

نیوزق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرادالاک هرابرد  یلاوس   . هلزلز جاوما  هب  ساسح  زاگ  کیتاموتا  عطق  یکینورتکلا  متسیس  هاگتسد   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فاب میس  سدنهم  نفلتاب 09125811077

1101030397000067 زاین :  هرامش 
نیوزق یکشزپ  مولع  هاگشناد  عبانم  تیریدم و  هعسوت  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  bar 250 راشف یجنلف  لاصتا  عون  کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم   in 2 زیاس یدالوف  سنج   AQC-HGSlll لدم هلزلز  جاوما  هب  ساسح  زاگ  ریش  الاک :  مان 
دیدس یبوط  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  دیدس  یبوط  هعسوت  هدنزاس 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 9  <<< چنیا یا 2 هدند   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع 1 <<< چنیا یچنلف 3

ددع 4  <<< چنیا یچنلف 4
دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطلددع  3  <<<< چنیا یچنلف 2

 : یتسپ دک  یتشادهب ،  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  داتس  کی  هرامش  نامتخاس  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3419915315

33375152-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33355162-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلزلز هلزلز جاوما   جاوما هبهب   ساسح   ساسح زاگ   زاگ کیتاموتا   کیتاموتا عطق   عطق یکینورتکلا   یکینورتکلا متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4747
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نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون 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

6131159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو یگنهامه  / تسویپ لیاف  قباطم.هدننک  نیمات  اب  ینوناق  تاروسک  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک.نارهت  زا  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
83702016 یدمحم یاقآ  تاسیسات 

 .... یرتیل و زاگ 10  بآ و  لوسپک  ییولیک -  زاگ 12  ردوپ و  لوسپک  لماش  قیرح  افطا  یاه  لوسپک  ژراش  نیمات 
1101092119000084 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  100 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

هراونشج نابایخ  یناقلاط و  نابایخ  اه  لوسپک  رارقتسا  لحم  / دشاب یعامتجا  نیمات  هبعش  دک  یهاگراک و  دک  یاراد  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم رداص  دقن  کچ  روتکاف  هئاراو  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  ات  باسح  هیوست.سراپنارهت 

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: 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

 ....  .... وو یرتیل   یرتیل   1010 زاگ   زاگ وو   بآبآ   لوسپک   لوسپک ییولیک -  -  ییولیک   1212 زاگ   زاگ وو   ردوپ   ردوپ لوسپک   لوسپک لماش   لماش قیرح   قیرح افطا   افطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادهعت تاحیضوت و  لودج و  اب  قباطم  تکرش  حطس  رد  دوجوم  یناشنشتآ  یاهلوسپک  عاونا  ژراش  عیزوت و  یروآ ,  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101001609003454 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
فلتخم 13885 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیکفتب تمیق  داهنشیپ  هریغ -  تیلاعف و  هناورپ  هب  طوبرم  تادنتسم  تسویپ  هدقعنم -  دادرارق  دافم  یتسویپ و  تاحیضوت  ربارب  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه متیا  عمج  دحاو و  ره  یازا  هب  لودج 

 : 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

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

قیرح6129697 مالعا  لرتنک  هحفص 23)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3939   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ یناشنشتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک عاونا   عاونا ژراش   ژراش وو   عیزوت   عیزوت یروآ ,  ,  یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 4949

دیلک دیلک تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم یروتاینیم -  -  یروتاینیم دیلک   دیلک هعطق   هعطق هیاپ   هیاپ یروتاینیم -  -  یروتاینیم دیلک   دیلک یکمک   یکمک تکاتنک   تکاتنک یتعنص -  -  یتعنص قرب   قرب لیر   لیر هعطق   هعطق لانیمرت   لانیمرت ناونع : : ناونع
نوفیآ نوفیآ یلیر   یلیر لانیمرت   لانیمرت یروتاینیم - - یروتاینیم دیلک   دیلک هعطق   هعطق تکاتنک   تکاتنک  - - یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ دربراک   دربراک یلیر   یلیر لانیمرت   لانیمرت  - - یتعنص یتعنص راد   راد رایش   رایش تکاد   تکاد یروتاینیم -  -  یروتاینیم

غارچ غارچ لنپ   لنپ تیال   تیال  - - کرکر دربراک   دربراک رواپ   رواپ لانیمرت   لانیمرت یریوصت -  -  یریوصت

5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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19 زاف مهد  هاگشیالاپ  - قرب تازیهجت  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000416 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هردناژاط برع  نامقل  هدننک  هضرع  عجرم   GECITLER یتراجت مان   mm 3 زیاس یتعنص  قرب  لیر  هعطق  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

SCHNEIDER- یتراجت مان  ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  یروتاینیم  دیلک  یکمک  تکاتنک  الاک :  مان 
لدم 20345  ELECTRIC

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زویف سوت  هدننک  هضرع  عجرم   EP60 لدم اب  یروتاینیم  دیلک  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
یئوگنس نکش  لگ  ینموفورناعنک و  اضریلع  نیسح و  هدننک  هضرع  عجرم   SC6 لدم یروتاینیم  دیلک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

مان دعر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دعر  هدنزاس  عجرم   m 2 لوط  PVC سنج  100x60 cm زیاس  RWD لدم یتعنص  راد  رایش  تکاد  الاک :  مان 
دعر یدیلوت  تکرش  یتراجت 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR TERMINAL یتراجت مان   MA10910104 لدم یریوصت  نوفیآ  دربراک  یلیر  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
SCHNEIDER- یتراجت مان  ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  یروتاینیم  دیلک  هعطق  تکاتنک  الاک :  مان 

لدم 27135  ELECTRIC
ددع 15 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR TERMINAL یتراجت مان   MA010910147 لدم یریوصت  نوفیآ  یلیر  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   TDR-PDU8P ینف هرامش  کر  دربراک  رواپ  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  تیالراف  یتراجت  مان   PL-001-S048 لدم  LED 600x600 mm غارچ لنپ  تیال  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

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

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

6129529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ لنپ 24  چپ  میرف  هارمه  هب  قمع 80  HPA تینوی دیرخ 37  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ  مرهج  هاگدورف  لیوحت  تسویپرد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000256 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تراجت نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR378B لدم  mm 1820 عافترا  600x800 mm داعبا تینوی  رورس 37  کر  الاک :  مان 

سودرف
ددع 1 دادعت : 

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

بیترت اهنآ  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  اه  تسویپ  یتسیاب  مرتحم  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  لا  ـ طبا هفرطکی  تروصب  شرافس  رادیرخ  تساوخرد  اب  هدش  ماجنا  یلاسرا  یالاک  قباطت  مدع  تروص  رد  دش  دهاوخن  هداد  رثا 

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   میرف   میرف هارمه   هارمه هبهب     8080 قمع   قمع HPAHPA تینوی تینوی دیرخ  3737   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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یراوزبس میکح  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 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

6129548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000050 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224FO لدم  m 3 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ینیما دهاج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   UBNT یتراجت مان   AF24 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09155727348- ناگیار لیوحت  - لیوحت زا  سپ  تخادرپ   - هدش رکذ  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم ژارتم 600  PFC دنرب CAT6 FTP-INDOOR هکبش لباک 

Cisco GLC-LH-SM SFP Module
(Point Wireless UBNT UniFi 6 Long-Range (U6-LR تنیوپ سسکا 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هکبش هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا زاس -  -  زاس هریخذ   هریخذ هکبش -  -  هکبش لباک   لباک هکبش (  (  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6129585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  part number : WS-C2960-12pc- l) 1 وکسیس  ( چیئوس  . 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  part number : RCKMNT-19-CMPCT=new,Retail Box) 1 چیئوس (  تنوم  کر  . 2

1101001440000167 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مج راشفا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CATALYST C2960S-24ST-S هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1216A لدم تروپ  هدزناش  تنوم  کر   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنراگ - دشاب ون  لانیجروا و  یلاسرا  یالاک  - تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تبث  - هدنشورف اب  لمح  هیارک  - دابآ سراپ  هاگدورف  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی لقادح  ربتعم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

31457000-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

part number : RCKMNT- 19-part number : RCKMNT- 19- چیئوس (  (  چیئوس تنوم   تنوم کرکر   . . 22 هاگتسد   هاگتسد   part number : WS-C2960 - 12pc-  l)  1part number : WS-C2960 - 12pc-  l)  1 وکسیس   ( ( وکسیس چیئوس   چیئوس . . 11 ناونع : : ناونع
ددع ددع   CMPCT=new,Retail Box)  1CMPCT=new,Retail Box)  1
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یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6129686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراد هگن  تیدپآ و  اب  هلاس  کی  ینابیتشپ  هلاسکی و  سنسیال  اب   FG-600E-BDL-900-36 لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101005865000236 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-1000D لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یرادباسح دانسا  لیمکت  هیلوا و  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هیلوا  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا یراد   یراد هگن   هگن وو   تیدپآ   تیدپآ اباب   هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال اباب     FG-600E-BDL-900 -36FG-600E-BDL-900 -36 لدم   لدم تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
هباشم هباشم

5454
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مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقداب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  هکبش  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000154 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3750G-12S-S لدم تروپ  هکبش 12  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ( دیئامرف هعلاطم  تقداب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  هکبش  چیئوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام 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

6129841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رازفا  تخس  ملق  تفه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101093079001502 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقداب   تقداب ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل مقمق (  (  هاگشناد   هاگشناد تهج   تهج هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس ملق   ملق تفه   تفه ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09375737143 تسیل  قبط  یزاسوراد  رتویپماک  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093971000006 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP242 لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یرفص نیما  هدننک  هضرع  عجرم   RAPOO یتراجت مان  لدم 3800  هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

کیرتکلا انیدآ  یتراجت  مان  ییاوقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   v 220 ژاتلو  A 16 نایرج تدش   A27 لدم یرادا  یگناخ و  دربراک  یهار  هس  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 
یدابآرهم عراز  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W548D لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   WVG لدم  VGA رتیلپسا الاک :  مان 

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

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

اتنپس متسیس  اهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS یتراجت مان   MIDDLE TOWER لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR2 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لطاب  امش  تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک  مادقا  یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ددرگ  هئارا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449614535 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  تمه -  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702030-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

 .. (  .. ( وو سیک   سیک یهار -  -  یهار هسهس   قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم سوام -  -  سوام وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص لباک -  -  لباک رتیلپسا -  -  رتیلپسا مدوم -  -  مدوم روتینام -  -  روتینام رتویپماک (  (  رتویپماک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام 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 07 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هکبش  تازیهجت  ملق  شش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001501 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N123.4MCY دک  Maxistrip-Nexans-SC لدم  single mode لیتگیپ هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: 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 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

6130067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(cisco catalyst SW-2960 X-24TSL(NEW هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000159 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960X-24TS-LL لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد دادعت 6 ( cisco catalyst SW-2960 X-24TS-L(NEW چیئوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  تخادرپ  دشاب ------ یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لیتگیپ لیتگیپ هکبش   هکبش لباک   لباک )) هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق شششش   ناونع : : ناونع 5858

(( c isco catalyst SW-2960  c isco catalyst SW-2960  X-24TSL(NEWX-24TSL(NEW  هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کلخن برس  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6130163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  قباطم  کلخن  برس  یندعم  عمتجم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر 09138703972 مثیم  دیس  یاقآ  یگنهامه 

1101094933000019 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  کلخن  برس  یندعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TL-WR740N لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK هدنزاس عجرم   DES-1008A لدم تروپ  هنایار 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نیدار جوم  ناروآون 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کلخن برس  یندعم  عمتجم  هکبش  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوضر 09138703972 مثیم  دیس  یاقآ  یگنهامه 

8368156111 یتسپ :  دک  کلخن ،  برس  یندعم  عمتجم  - کرانا - نیئان - ناهفصا نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46294001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46294595-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000099 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا یرازگراب   یرازگراب دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یرازگراب   یرازگراب تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هبهب   دکدک   ناریا   ناریا نیا   نیا

6161

هنایار هنایار کسید   کسید دراه   دراه هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6262
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تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دنشاب یم  هباشم  هب  اهدک  ناریا  نیا 

1101095158000098 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   D3123F لدم  3U یتینوی هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نارهت  شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   D4-VS07-6000 لدم  TB 6 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

EMC
ددع 16 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   D3122F لدم  2U یتینوی هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

استپ هدننک  هضرع  عجرم   EMC-UNITY یتراجت مان   TB 1/8 تیفرظ  D3-2S10-1800 لدم  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   D3-2S12FX-800 لدم  GB 800 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دنشاب یم  هباشم  هب  اهدک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا زاگ  لاقتنا  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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تسویپ حرش  اب  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  تلبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000097 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   EZ1016DT لدم تروپ  باه 16  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

داژن هللادبع  متسر  هدننک  هضرع  عجرم   SHIP هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHIP یتراجت مان  لدم 2012  دنمشوه  یرون  ملق  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

یدمحا دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   LOH SAEID یتراجت مان   E701A لدم  in 7 زیاس  LCD شیامن هحفص  اب  یکینورتکلا  ناوخباتک  تلبت  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

شیپ هئارا.دشابیم  تسویپ  یاضاقت  حرشاب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم.دشاب  یم  تسویپب  اضاقت  حرش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب ربتعم  یتناراگ  لاسکی  یاراد  تسیاب  یم  لیوحت  نامز  زا  تازیهجت  هیلک.تسا  زاگ  لاقتنا  تکرشرابنا  بردالاک  لیوحت  لحم  .تسا  یمازلا  روتکاف 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314231-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا ناوخباتک   ناوخباتک تلبت   تلبت هارمه   هارمه هنایار   هنایار هکبش -  -  هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   دنمشوه -  -  دنمشوه یرون   یرون ملق   ملق تروپ -  -  تروپ   1616 باه   باه ناونع : : ناونع 6363

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک ددع  تاعطق 20  نیمات  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091955000002 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

تراجت هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS128GSSD25S-M لدم  GB 128 تیفرظ  SSD internal هنایار کسید  دراه  الاک :  مان 
نایسراپ هار  ناماگشوخ 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

کشونا تعنص  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   ECO-450 لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یرالات یدهم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  لایشورک  یتراجت  مان   CT8G4DFS8266 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس روشک  مانتیو  هدنزاس  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
کشونا تعنص  ایک 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هژارف نارهت  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   DSL-X11 لدم  Mb 56 لانرتسکا مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامرفنا هیدات  زا  سپ  دیرخ  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996713883 یتسپ :  دک  هدکشناد ،  یمسای  دیشر  دیهش  کنو خ  نادیم  زا  رت  الاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43651149-021  ، 43651000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88201978-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک ددع   ددع   2 020 تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6464
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یا هفرح  ینف و  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 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تسارح  نما  هکبش  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000094 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تسارح  نما  هکبش  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ربتعم ، یتناراگ  اب   ، 2960S-24PSL لدم وکسیس  تروپ   POE چیئوس ددع   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101096123000056 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TT-L-2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ربتعم ، یتناراگ  اب   ، 2960S-24PSL لدم وکسیس  تروپ   POE چیئوس ددع   12 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح نما   نما هکبش   هکبش نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6565

یمیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لاسرا   لاسرا وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ربتعم ، ، ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب    ،  ، 29602960 S-24PSLS-24PSL لدم   لدم وکسیس   وکسیس تروپ   تروپ   POEPOE  چیئوس چیئوس ددع   ددع   1212 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  ژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003430 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتم 1300 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  یگدیسر  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  هب  دنیامن  تکرش  ناتسا  یموب  یاهتکرش  طقف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یتناراگ  لاس  کی 

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

31513428-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف ژورپ   ژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6767

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس -  -  رورس یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ تکوس   تکوس هنایار -  -  هنایار ویارد   ویارد پیت   پیت ناونع : : ناونع 6868
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هارمهب ینف  تاصخشم  یرازگراب  ) یتسویپ تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  یتساوخرد  مالقا  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  بناج  زا  روتکاف  شیپ 

1101091931000231 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msl3040 لدم  40x30 TB تیفرظ هنایار  ویارد  پیت  الاک :  مان 
هنایار دربهار  نیدار 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نابات رهم  میمش  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رواپ   DV4-DV6 لدم یکیتسالپ  تکوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
شابلزق دادادخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم رورس  الاک :  مان 

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

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Tape Library لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هیمض  هدش و  اضما  رهم  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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روشک یتایلام  روما  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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6130883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  تارادا  شتآ  راوید  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000468 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39904354 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6130930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

switch handel/0140082 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000507 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم تارادا   تارادا شتآ   شتآ راوید   راوید ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
..دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000930 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

برغ هشیدنا  قفا  هکبش  نیرواشم  هدننک  هضرع  عجرم  اتیم  یتراجت  مان   Standard V 1 لدم یموب  لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 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

6130995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7171

رورس رورس رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7272
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رورس رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000167 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FCR-5740 لدم یکشم   USB دیلک هحفص  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دروی تراجت  تسچ  یچ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
راگن نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PIONEER یتراجت مان   PL-DVD-RW 24X SATA لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

رهم
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2394A لدم  in 23 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FHC هدنزاس عجرم   FARASSOO یتراجت مان   WUG1005 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
وسارف هنایار 

تس 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATEN HDMI Over single cat5 Extender چیئوس هاگتسد  ود  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000773 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ATEN HDMI  Over s ingle cat5 ExtenderATEN HDMI  Over s ingle cat5 Extender  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 157 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n8n6aw7xwumb3?user=37505&ntc=6131037
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6131037?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون 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

6131253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یتناراگ  اب  [ تسویپ دادعت  تاصخشم و  قبط  ] یرتویپماک تاقلعتم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000452 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرفص هلا  تمعن  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   G 7912 لدم یا  هرقن  یکشم و  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

یولوم یاقا  دیرخ  سانشراک  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراکمیس6129506 رتسب  یور  رب  یصاصتخا  سیورس  دیرخ  هحفص 13)تساوخرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارقرب6129819 یزادنا و  هار  بصن و  یتراظن و  نیبرود  هاگتسیا  یطابترا  یبناج  تازیهجت  دیرخ 
یطابترا کنیل 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دک6129920 ناریا  دشاب -  طابترا  سراپ  یتناراگ  امتح  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  یارجا  هیهت و 
هدنشورف هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هباشم - 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دک6130022 ناریا  دشاب -  طابترا  سراپ  یتناراگ  امتح  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  یارجا  هیهت و 
هدنشورف هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هباشم - 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک6130184 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

 ( ( ..و ..و یایا   هرقن   هرقن وو   یکشم   یکشم نفلت   نفلت هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم لباک -  -  لباک وکسیس -  -  وکسیس رتنیرپ -  -  رتنیرپ  ) ) یرتویپماک یرتویپماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474

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

تسپ6130309 هناماس  ) یصاصتخا رورس  اب  بو  ینابزیم  تامدخ  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  هعسوت ، 
( یکینورتکلا

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6130407 هنایار  هکبش  یاه  سیورس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم ،  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6130408 رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ملسهد6130481 یرون  ربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  یاهمتسیسدیرخ  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

سبط6130537 یرون  ربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  یاهمتسیسدیرخ  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

ورین6130547 رفن  کی  دادعت  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاعالطا ،  یروانف  ینابیتشپ  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک6130630 وئدیو  هناماس  یارب  یزاجم  یصوصخ  هکبش  یزادنا  هحفص 13)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا6130988 تظافح  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6131034 یروانف و  دحاو  تینما  هکبش و  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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نارهت رنهاب  دیهش  هاگودرا   :: 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

6130122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

smdp8 لدم نوریب 58*106  یاضف  رلاک  لوف  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000377000067 زاین :  هرامش 
نارهت رنهاب  دیهش  هاگودرا  هدننک :  رازگرب 

لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JB1210R لدم  45x100 cm داعبا یتاغیلبت  دربراک  ناور  ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

مدع تروص  رد   . دشاب یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  .ددع  دادعت 2   smdp8 لدم نوریب 58*106  یاضف  رلاک  لوف  ولبات  * دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09121508996 .ددرگ  یم  عوجرم  الاک  ؛  مزال یاه  درادناتسا  اب  الاک  قباطت  مدع  عمتجم و  سانشراک  دات 

1978733171 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یروشک  ییودرا  یگنهرف  عمتجم  هیضیف  رنهاب خ  دیهش  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22818043-021  ، 22281304-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22285208-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6131029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  مالقا  /0100554 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000511 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  4 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

smdp8smdp8 لدم   لدم   106106 ** 5858 نوریب   نوریب یاضف   یاضف رلاک   رلاک لوف   لوف ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7575

ریغتم ریغتم مایپ   مایپ گنر   گنر کتکت   گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 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

6129813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یزاورپ  حوطس  یاه  نیاس  بصن  نویسادنف و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000451 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب هیوست  هدرپس و  ذخا   . دادرارق بلاق  رد  هژورپ  یلابقا .  سامت 09120725981م  تعاس 12  نامز 10/21  تسیمازلا  دیدزاب  دابارهم .  ارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپژد دیرخ 02161023162  سانشراک  یراک .  زور  زا 20  سپ  رظان و  دیئات  مامتا و  زا  سپ  تخادرپ  .دشابیم 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یزاورپ   یزاورپ حوطس   حوطس یاه   یاه نیاس   نیاس بصن   بصن وو   نویسادنف   نویسادنف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000261 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن لرتنک   لرتنک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6129948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن  تهج  یزلف  هحفص  یارجا  یشک و  میس  اب  هارمه  هقطنم 6  زاگ  هرادا  راد  سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنب

1101091504000834 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496481-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6129966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوم ود  لیر  دراگ  دیرخ  رال - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000149 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد سکبریگ   سکبریگ کیناکمورتکلا   کیناکمورتکلا دنب   دنب هار   هار بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979

جوم جوم ودود   لیر   لیر دراگ   دراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلالک هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دض  دنبهار  یارجا  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000085 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هلالک رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق رابتعا  تدم  لقادح.تسا  یمازلا  هناماس  رد  نا  یرازگراب  تسویپ و  لیاف  تاحفص  یمامت  یاضما  رهم و  هارمهب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مالعتسا  زا  هدننک  تکرش  فذح  بچوم  روتکاف  شیپ  هیارا  مدع.یگنهامه  نفلت   01731226000  . دشابیم زور  تسیب  یداهنشیپ 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلالک هلالک هاگدورف   هاگدورف ارجا   ارجا لحم   لحم ینفد -  -  ینفد وو   یایا   هغیت   هغیت یراحتنا ،  ،  یراحتنا دضدض   دنبهار   دنبهار یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دض  دنبهار  یارجا  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000084 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق رابتعا  تدم  لقادح.تسا  یمازلا  هناماس  رد  نا  یرازگراب  تسویپ و  لیاف  تاحفص  یمامت  یاضما  رهم و  هارمهب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مالعتسا  زا  هدننک  تکرش  فذح  بچوم  روتکاف  شیپ  هیارا  مدع.یگنهامه  نفلت   01731226000  . دشابیم زور  تسیب  یداهنشیپ 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشیلاع یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسال 33*90 ریگتعرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000055 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ورملاس   cm 5 عافترا  90x33 cm زیاس ینلیتا  یلپ  رون  سکلفر  تیلباقاب  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 450 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  سایق  نشور  یاقآ  یدشرم و 09173747318  یاقآ  یاه 09171752349  هرامش  اب  دیناوت  یم  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرگ ناگرگ هاگدورف   هاگدورف ارجا   ارجا لحم   لحم ینفد -  -  ینفد وو   یایا   هغیت   هغیت یراحتنا ،  ،  یراحتنا دضدض   دنبهار   دنبهار یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8282

9090 ** یکیتسال  3333 یکیتسال ریگتعرس   ریگتعرس 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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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم یزادنا و  هار  بصن و  هارمهب  ددرت  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003033000031 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
نشاب اراد  ار  نجتین  یاه  ناوخ  تراک  اب  طابترا  ناکما  یاراد  اه  تیگ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بسن یقتم  سدنهم   09127588602 هرامش : اب  ینف  تالاوس  حرط 

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8484

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

6129665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا هاگدورف  (Road blocker) ینفد - یا هغیت  ( ییوردوخ تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت 

1101001409000069 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 
متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مامت -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا یادهش  هاگدورف  (Road blocker) ینفد - یا هغیت  ( ییوردوخ تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و 

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: 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

مامت مامت -- 33 دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- 22 مالیا مالیا هاگدورف   هاگدورف (( Road blockerRoad blocker)) ینفد ینفد -- یایا هغیت   هغیت (( ییوردوخ ییوردوخ تادیدهت   تادیدهت )) یراحتنا یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار -- 11 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم وو   تاحیضوت   تاحیضوت

8585
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  تسویپ  تاصخشمو  حرش  قبط  کیتسال و -...  هارمه  هب  ییاهتنا  هغیت  یدالوف و  هغیت  اب  یقرب  برد  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماسرد

1101001262000987 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دورتسکا دورتسکا موینیمولآ   موینیمولآ   4040 هغیت   هغیت هسنارف   هسنارف یفماس   یفماس   MCMC  روتوم روتوم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  یتسیرورت (  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000381 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

09012606867 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  یراحتنا (  یتسیرورت و  دض  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000382 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

09012606867 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  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 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هتعرس 4  دنچ  سکبریگ  روتوم و  یتناراگ  اب  فا  ید  ما  هیور  اب  شخ  دض  لیتسا  هندب  ( ) ییورتم  ) یاهشیش لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع بایغ 2  روضح  هاگتسد  بصن  هیاپ 

1201009001000105 زاین :  هرامش 
نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

61422078 سامت هرامش   / رابنا برد  لیوحت  / ههام کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: 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

درمال یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6130388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ یاهلیاف  ینف  تاصخشم  قبط   ) لاس 1401 یتسیرورت -  دض  دنب  هار  بصن  دیرخ و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001591000028 زاین :  هرامش 

درمال یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 

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

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  درمال  هاگدورف  لحم  رد  الاک  لیوحت  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7434193131 یتسپ :  دک  درمال ،  یللملا  نیب  هاگدورف  یتایح ، رتکد  راولب  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52720094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722595-071 :: 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

بایغ بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن هیاپ   هیاپ (-(- ییورتم ییورتم  ) ) یایا هشیش   هشیش لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8989

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   دنب   دنب هار   هار بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6130481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملسهد یرون  ربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002254 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 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

6130537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یرون  ربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002255 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملسهد ملسهد یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

سبط سبط یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  کیتاموتا  مامت  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000402 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت برد   برد ناونع : : ناونع 9393

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

6130932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم رتم  لوط 6  -2

دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  -3
تسا هدنشورف  اب  یزادنا  هار  بصن و  -4

یسین یاقا   09171412702
1101001548000071 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رتم  لوط 6  -2

دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  -3
تسا هدنشورف  اب  یزادنا  هار  بصن و  -4

یسین یاقا   09171412702

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: 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 یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9494

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 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

6130951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   FIRE /GAS DETECTION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000330 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
SMITHS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SMITHS DETECTION یتراجت مان   HI-SCAN 7555i لدم نادمچ  راب و  یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 

ناهام کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTION
هاگتسد 4 دادعت : 

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

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

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

راد6129948 سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  بصن  هحفص 64)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هلالک6130703 هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دض  دنبهار  یارجا  بصن و  هحفص 64)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناگرگ6130748 هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دض  دنبهار  یارجا  بصن و  هحفص 64)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمچ نادمچ وو   راب   راب یسرزاب   یسرزاب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قفو   MaxiIran یناریا دنرب   MXI-P61M لدم  Indoor لسکیپ اگم  هتسب 6  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک 
1101001070000436 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماکآ  ناروانف  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-D14DI-Sec لدم  CCTV هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  چپیئوس  طبار و  لباک  لناپ و  لباک و  لماش  هتسبرادم  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001088000014 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  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 : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  کناب .  سانشراک  دیئات  تسیل و  قبط  اهالاک  تفایرد  زا  سپ  ددقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38371140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38371140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپ لسکیپ اگم   اگم   66 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط چپیئوس   چپیئوس وو   طبار   طبار لباک   لباک وو   لناپ   لناپ وو   لباک   لباک لماش   لماش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: 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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6129657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  ساسا  رب  یزرواشک  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009037000011 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کناب  رازفا  مرن  اب  یناوخمه  - ربتعم سنسیال  یتناراگ و  لاس  ود  - دشاب ناریا  رد   axis تکرش یمسر  هدنیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931854549 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیا  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333636-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332070-084 :: 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

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  هباشم و  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب زاریشرهشرد  لاعف  رتفد  یاراد  دیاب  تکرش 

تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  الاک و  عون  دادعت و 
1101030342000064 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D235-F28 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: 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

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف ساسا   ساسا ربرب   یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب بعش   بعش تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع 3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

EIPC-D235-F28EIPC-D235-F28 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6129807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهعرب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  ینوناق و  یاه  هنیزه  هیلک  - دشاب یم  تسویپ  هب  مالعتسا  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101005037000049 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نانیرفآ نما  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   HD/C07-D230-MF لدم  AHD لسکیپاگم ماد 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هوژپ هدنیآ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  ینوناق و  یاه  هنیزه  هیلک  - دشاب یم  تسویپ  هب  مالعتسا  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ رارق  هناماس  رد  دوش و  اضما  رهم و  هدیدرگ و  رپ  یتسویپ 

5178736345 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزکرم  هناخباتک  هافر /  هاگشورف  بنج  هلال /  هار  راهچ  یدازآ /  خ  زیربت /  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34435650-041  ، 34406480-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34406481-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپاگم لسکیپاگم   22 ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) دابآ خرس  زا  لبق  یطابترا  کنیل  یرارقرب  یزادنا و  هار  بصن و  یتراظن و  نیبرود  هاگتسیا  یطابترا  یبناج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مالعتسا 1401-66 دیدجت 

1101003123000147 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هناماس 1 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  هدیدرگ و  هئارا  نآ  تسویپ  تسیل  تمیق و  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: 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

یطابترا یطابترا کنیل   کنیل یرارقرب   یرارقرب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسیا   هاگتسیا یطابترا   یطابترا یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6129920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هباشم -  دک  ناریا  دشاب -  طابترا  سراپ  یتناراگ  امتح  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع 

1101091057000546 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

یسیعالم یریذع  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   VIVOTEK یتراجت مان   FD 8133 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هدنشورف هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هباشم -  دک  ناریا  دشاب -  طابترا  سراپ  یتناراگ  امتح  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنس میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  .ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

هبهب ناتسرامیب   ناتسرامیب اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب -  -  دشاب طابترا   طابترا سراپ   سراپ یتناراگ   یتناراگ امتح   امتح تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع

102102
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برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسورزکرم ناتسرامیب و4 یصصخت  کینیلک  نامتخاس  تهج  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  نیبرودددع  بصنو 30 هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030426000127 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نامتخاس 5 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

برغنالیگ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک  نیمات  هدهعبراک  مزاول  نینچمهو  تسویپ ) مرف  قبط  ) یبناج مزاولواه  هاگتسد  یمامت  یزادنا  هار  بصنو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  یزادنا 2 هارو  بصنزا  سپ  هجو  تخادرپ 

دشابیم ناتسرهش  یموب  ناگدننک  نیماتاب  تیولوا 

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاولو   مزاولو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرودددع   نیبرودددع 3030 بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6130022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هباشم -  دک  ناریا  دشاب -  طابترا  سراپ  یتناراگ  امتح  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع 

1101091057000545 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

یسیعالم یریذع  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   VIVOTEK یتراجت مان   FD 8133 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هدنشورف هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هباشم -  دک  ناریا  دشاب -  طابترا  سراپ  یتناراگ  امتح  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنس میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  .ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: 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

هبهب ناتسرامیب   ناتسرامیب اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب -  -  دشاب طابترا   طابترا سراپ   سراپ یتناراگ   یتناراگ امتح   امتح تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع

104104
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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 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

6130107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریت تسپ 400  دنمشوه  تظافح  تازیهجت  بصن  پیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000273 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

400400 تسپ   تسپ دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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ناجیابرذآ یندم  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6130184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یشک  لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090688000051 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ یندم  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
CA-2124LR3 لتسک هتسبرادم  نیبرود  - 

CA-IPC2122LR3 لدم لتسک  هتسبرادم  نیبرود 
DI SC سلریاو ویدار 

تروپ چیئوس 5 
تروپ چیئوس 8 

هکبش لباک 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  یشک و  لباک  هنیزه  دشاب  یتسویپ  لیاف  رد  دوجوم  دنرب  لانیجروا و  امتح  امتح و  زاین  دروم  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  همیمض و  روتکاف  شیپ  تروص  هب  امتح  امتح و  یداهنشیپ  غلبم.هطوبرم  سانشراک  دات  زا  دعب  باسح 

5375171379 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یندم  دیهش  هاگشناد  هغارم -  زیربت  هداج  رتمولیک 35  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34327500-041  ، 34327525-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34327525-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک لباک   لباک وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106
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نادهاز هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباز ییامیپاوه  یریگتخوس  ینیسح و  ریم  دیهش  تفن  رابنا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  تشادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091583000052 زاین :  هرامش 

نادهاز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

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

 . دشاب قبطنم  مالعتسا  مرف  رد  یداهنشیپ  تمیق  اب  هناماس  رد  هدش  جرد  تمیق  تسا .  یمازلا  تسارح  دحاو  یگنهامه  اب  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  دنشاب  یم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یتسارح  بتارم  هلسلس  دات  دروم  هاتوک و  تسیل  رد  هک  ییاهتکرش  طقف 

9816659931 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  ربنلق و  شنب  ربنلق -  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33428301-054  ، 33413512-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428301-054 :: 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

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تیالو  کینیلک  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000106 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ 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 : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  یتناراگ ،  تراک  ددرگ  لاسرا  وتکاف  شیپ  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 2 هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: 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

تفن تفن رابنا   رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 107107

هتسبرادم هتسبرادم 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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ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

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

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

6130408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 23 هب  تسویپ  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن  - دیرخ هتسب - رادم  نیبرود  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090878000089 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  ینف 3 سانشراک  دات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  دهشم /  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  رابنا  برد  ناگیار  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 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

6130513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملسهد یرون  ربیف  هنایاپ  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002256 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

ملسهد ملسهد یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب تمس  هب  رهشیلاع  یجورخ  یدورو و  ییانشور  نویسادنف  مچرپ و  لیم  یاه  هیاپ  نویسادنف  یارجا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000057 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  سایق  نشور  یاقآ  یدشرم و 09173747318  یاقآ  یاه 09171752349  هرامش  اب  دیناوت  یم  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب رهشوب تمس   تمس هبهب   رهشیلاع   رهشیلاع یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو ییانشور   ییانشور نویسادنف   نویسادنف وو   مچرپ   مچرپ لیم   لیم یاه   یاه هیاپ   هیاپ نویسادنف   نویسادنف یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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یلامش ناسارخ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030678000018 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشراوگ روپ  ربنق  هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   UNION TRADING CO.LTD هدنزاس عجرم   GSM لدم نامتخاس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سراپ نازومآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZX یتراجت مان   ZX-6008 لدم  DVR یتینما نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  لمح  هنیزه 

ددرگ هضرع  هلاس  کی  لقادح  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  هیلک 
دشاب درونجب  یموب  یرجم  هدننک و  نیمات 

تسویپ  قباطم  باسح  هیوست 
هدنشورف هدهع  هب  رظن  دروم  یاهلحم  رد  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و 

9417813891 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  هداج  رتمولیک 5  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31162244-058  ، 31162110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31162110-058 :: 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

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

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

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

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

6130988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ریوصت   ریوصت وو   توص   توص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد نامتخاس -  -  نامتخاس ریگ   ریگ دزد   دزد متسیس   متسیس  ) ) ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1121 12

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 113113
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ترازو  ( ود ره  ) AVL تسیل رودنو  تسارح و  نامزاس  زا  الاک  هیدات  مازلا  اب  ( ملق دادعت 13   ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تفن

1101092586000396 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FINE یتراجت مان   TCP-MH802DN لدم هکبش  تحت  تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN یتراجت مان   DSGate-IPS لدم یموب  ذوفن  زا  یریگولج  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناهاپس نامیس   NMK-12-20-USB لدم نامیس  تعنص  هروک  هتسب  رادم  نیبرود  میظنت  دربراک   RS232 هب  USB لدبم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
روشک  HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   HEN64304 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

داگراساپ دنمشوه  تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   HOT39D1A085 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   L0560ZDK-15 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
تعنص اند  هدننک  هضرع  عجرم   GRUNDIG یتراجت مان   GCI-K1523V S لدم هکبش  تحت  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
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 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 22 زیاس  221P6EPYEB لدم یزیمور  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشن  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  لیاف 

هارمه 09172034378 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: 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
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ناهفصا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 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

6131070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003457000039 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  هتسبرادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  25 دادعت : 

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

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  الاک  تاصخشم  - ناهفصا ناتسا  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  ییارجا  هاگتسد  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174671156 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  - بیرجرازه نابایخ   - یدازا نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36688121-031  ، 6688121-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6688125-031 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6129854 هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک  حرط  هحفص 64)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6130825 - هنایار لاوریاف  هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسب -  رادم  نیبرود  یکینورتکلا -  روتوم  رود  لرتنک 
...و یتارباخم -  یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: HYDRALIFT TOP DRIVE اضاقت : حرش   08-22-0145107: هرامش دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008284 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زراب نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   IME هدنزاس عجرم   IME یتراجت مان   IF96004 لدم  analogue output لدبم الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   LCD PANEL FOR M-CLASS 3U لدم  VTrak Accessories هظفحم الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

4148615-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

6129733LCD لدم  VTrak Accessories هظفحم -IF96004 لدم  analogue output لدبم
PANEL FOR M-CLASS 3U

هحفص 94) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسکیپ6129505 اگم  هتسب 6  رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

LCD PANEL FOR M-CLASS 3ULCD PANEL FOR M-CLASS 3U  لدم لدم   VTrak  AccessoriesVTrak  Accessories هظفحم   هظفحم -- IF96004IF96004 لدم   لدم   analogue outputanalogue output لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

یتینما6130933 نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  نامتخاس -  ریگ  دزد  متسیس   ) ینمیا تازیهجت 
(

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6130497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DAHUA یتراجت مان   NVR608-64-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ 

یزادرپراک دحاو  رتشیب 03146482220  تاعالطا 
1101093739000076 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR608-64-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 DAHUA یتراجت مان   NVR608-64-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ 

یزادرپراک دحاو  رتشیب 03146482220  تاعالطا 

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

nvr :: 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

شخپ6130497 طبض و  هاگتسد  هحفص 95)دیرخ  )  nvrnvr

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

کینورتکلا6130988 تظافح  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

شخپ شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16
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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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: م م/01/0287 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زور 1401/10/21  تعاس 8  زا   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

زاغآرس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130647 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1402/01/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراسچگ تثعب  ناتسرامیب  صقاون  عفر  یزادنا و  هار  لیمکت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ماجنا 14  تدم  ناراسچگ  تامدخ  یارجا  لحم 

اب یدالوف  یاهراک  یدالوف   ، یدنب بلاق  گنس  اب  ییانب  تایلمع  نیشام  اب  یکاخ  تایلمع  تسد  اب  یکاخ  تایلمع  ندیچرب  بیرخت و  تایلمع  تامدخ : رصتخم  حرش 
یترارح یراک  قیاع  یتبوطر  یراک  قیاع  ینیچ  کولب  هتخاس و  شیپ  نتب  یزیر  هتفش  یراکرجآ و  کولب  هچریت و  فقس  نیگنس   ، یدالوف یاهراک  اج  رد  نتب  درگ  لیم 

شرف یکیمارس  یاهیشاک  اب  یراک  یشاک  یبوچ  یاهراک  یشکدنب  یراک و  دودنا  یموینیمولآ  یاهراک  کبس   ، یدالوف یاهراک  شتآ   ، ربارب رد  مواقم  یاهششوپ  و 
لقن لمح و  تلافسآ   ، ساسا  ، ساسا و ریز  یزیمآ   ، گنر نآ   ، بصن هشیش و  یرمیلپ  یکیتسالپ و  یاهراک  کالپ   ، گنس اب  یگنس  یاهراک  ینتب  شوپفک  کازوم و 

شکاوه  ، شکدود اوه و  هچیرد  اوه  لاناک  یریگ  هزادنا  لرتنک و  یاههاگتسد   ، یفاص  ، ریگ هزرل  اهریش  یسم  یاه  هلول  نلیتا  یلپ  یاه  هلول  یدالوف  باه  هلول 
ریغ یلخاد  یاضف  یاهغارچ  اههاگ  هیکت  اهتسب و  اهلدبم ، نزاخم و  ریگ  یتخس  یناشن  شتآ  لیاسو  یتشادهب  یاهریش  یتشادهب و  مزاول  قیاع   ، پمپورتکلا ،

نتنآ متسیس  نکزاب  رد  راضحا و  متسیس  نفلت  یاهلباک  یریگ  هزادنا  لیاسو  ییولبات  فیعض  راشف  یاهلباک  اه  ، میس صوصخم   ، یاهغارچ یتعنص   ، یاهغارچ یتعنص 
یقرب تاسیسات  یالاک  یکیناکم  تاسیسات  یالاک  یناسر  عالطا  یاههکبش  متسیس  قیرح  مالعا  لیاسو  نویزیولت 

لایر دروآرب 442.636.314.747 

شیارگ هیاپ 5  لقادح  تازیهجت و  تاسیسات و  شیارگ  هیاپ 4  لقادح  یاراد  لایر -  دانسا 7/616/000  هنیزه  لایر -  نیمضت 14.852.726.295   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا  نامتخاس و 

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

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.iacpa.ir www.setadiran.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.shana.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

قیرح6129697 مالعا  لرتنک  هحفص 23)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6130647 صقاون  عفر  یزادنا و  هار  هحفص 9)لیمکت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

ناتسرامیب ناتسرامیب صقاون   صقاون عفر   عفر وو   یزادنا   یزادنا هار   هار لیمکت ، ، لیمکت ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 157 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cnp3y269f9tt4?user=37505&ntc=6130647
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6130647?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

6129548 ( هکبش تنیوپ  سسکا  زاس -  هریخذ  هکبش -  لباک  هکبش (  هحفص 40)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6130163 تازیهجت  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ملسهد6130481 یرون  ربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  یاهمتسیسدیرخ  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

سبط6130537 یرون  ربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  یاهمتسیسدیرخ  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

لرتنک6130678 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ، یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یزادنا6131127 هار  بصن   ، لمح ، دیرخ یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
لرتنک سسکا  متسیس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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 نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZK-321SPG لدم بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000623 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZK هدنزاس عجرم   UFACE102 لدم ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا  / ددرگ هئارا  رادیرخ  یارب  دیاب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد   / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسیامک سدنهم  رتشیب 09158881600 یگنهامه  تهج  سامت  نفلت   / دشاب یتسویپ  تسیل  قباطم  امتح  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  یتساوخرد 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31550000-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ZK-32 1SPGZK-32 1SPG لدم   لدم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 118118

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

هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام 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

6130936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم گرب  تسویپ 1 هب  ددع  بایغروضح 1 هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم.دشابیم  هباشمدک  ناریا 

09112126813: سامت هرامش 
1101001407000195 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZK هدنزاس عجرم   VF600 لدم ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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

تاقلعتم6129489 یزادنا و  هار  بصن و  هارمهب  ددرت  یاهمتسیستیگ  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

6130786ZK-321SPG لدم بایغ  روضح و  هحفص 13)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

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

بایغروضح6130936 هحفص 13)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بایغروضح بایغروضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1191 19
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  بآ  یشک  هلول  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091093000124 زاین :  هرامش 

سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  بآ  یشک  هلول  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ ردرد   طیارش   طیارش سابعردنب -  -  سابعردنب ناکدوک   ناکدوک ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس بآبآ   یشک   یشک هلول   هلول حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 120120
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام 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

6130872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  گرب  تسویپ 1 هب  ددع  قیرحدض 1 برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم.دشابیم  هباشمدک  ناریا 

1101001407000196 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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

قیرح6129462 ءافطا  متسیس  پمپ  رتسوب  هحفص 33)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6129697 مالعا  لرتنک  هحفص 23)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رد6130206 طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  بآ  یشک  هلول  حالصا 
تسا هدش  همیمض  تسویپ 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

هعجارم6130246 راک  ینف  یئارجا و  تاصخشم  زا  عالطا  تهج  تسویپ  هب.تسا  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ یم  دقع  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب.دوش 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6130349 نالعا  یاهمتسیس  هحفص 33)یزاسهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6130647 صقاون  عفر  یزادنا و  هار  هحفص 9)لیمکت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

هبو هبو تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب یداهنشیپ   یداهنشیپ غلبم.دشابیم   غلبم.دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب 11 تسویپ   تسویپ هبهب   ددع   ددع 11 قیرحدض   قیرحدض برد   برد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ مالعا   مالعا یلک   یلک تروص   تروص

12 112 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

غلبم.دشابیم6130872 هباشمدک  ناریا  ینف  تاصخشم  گرب  تسویپ 1 هب  ددع  قیرحدض 1 برد 
.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

هاگدورف ب6131058 نکاما  زا  یشخب  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، هحفص 9)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6131159 بآ و  لوسپک  ییولیک -  زاگ 12  ردوپ و  لوسپک  لماش  قیرح  افطا  یاه  لوسپک  ژراش  نیمات 
 .... یرتیل و  10

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفن6130317 رابنا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  تشادهگن  هحفص 78)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6130988 تظافح  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6130707CO زاگ هدنهد  رادشه  هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6129732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح IRC دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.ددع  250 .یپوکساراپال نیبرود  زنل  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض 

1101004543000621 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   METROMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   CC01-A لدم  mm 3 زیاس یکیتسالپ  سنج  یپوکساراپال  نیبرود  زنل  شکور  الاک :  مان 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف 

ددع 250 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ.ههام  هیوست.تسا 6 دانتسا  لباق  ریغ  هباشم و  دک  ناریا.ددع  250 .یپوکساراپال نیبرود  زنل  رواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37226001-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکساراپال یپوکساراپال نیبرود   نیبرود زنل   زنل رواک   رواک ناونع : : ناونع 122122
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یفارگومرت  نیبرود  اضاقت 3067810368  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001083 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص زاناکرهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TESTO هدنزاس عجرم   TESTO یتراجت مان   testo 872 لدم یتعنص  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123
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نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 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

6130228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  دیرخ  تبث  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  تسیل  قبط  دیرخ  ینف  تاصخشم 
1101091335000122 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ هدننک  هضرع  عجرم  نارمع  زیهجت  کت  ارآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARA-TECH AT95 لدم یرادرب  هشقن  سناکرف  یتلوم   GPS هدنریگ الاک :  مان 
نیبرود

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زیهجت اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HI-TARGET هدنزاس عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   Q-BOX8 لدم یهاگتسیا  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هشقن

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیرخ  تبث  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  تسیل  قبط  دیرخ  ینف  تاصخشم 

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگتسیا یهاگتسیا ساسا   یپیپ   یجیج   یرادرب -  -  یرادرب هشقن   هشقن سناکرف   سناکرف یتلوم   یتلوم   GPSGPS هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 124124
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3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   35 3 حطس

مق 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

6130250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هفرح  ینف  زکارم  کیفارگ و ...  یا و  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003736000064 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   35   3 حطس  3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ برد  دنت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ACTO یتراجت مان   LX218 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

داگراساپ نیژان  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   X42JY-VX154 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GIGABYTE یتراجت مان   GB-XM14-1037 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

داحتا تعنص  دالیم  نونک  یتراجت  مان   7D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دیئامن یراذگ  تیمق  تسویپ  ینف  تاصخشم  ساسارب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  اب  ءاضما  رهم  هعلاطم  امتح  یتسویپ  کرادم 

3716963665 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  یلیلخ  دیهش   نابایخ  کچیپ  هکلف  هیرالاس  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32902680-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32911452-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هفرح   هفرح ینف   ینف زکارم   زکارم وو ...  ...  کیفارگ   کیفارگ وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 125125

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

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

6130639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلو  4k ارمکده اب  فلو  کرام  ارمکده  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030641000058 زاین :  هرامش 

نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لرتنک نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  قرش  لرتنک  نیتبآ  هدنزاس  عجرم  مک  یو  یتراجت  مان   VICAM 4K لدم یکشزپ  ده  ارمک  نیبرود  الاک :  مان 

قرش
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یدقن تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1653915981 یتسپ :  دک  هچوک 162 ،  - اینرادغاب نابایخ  - یرقاب هارگرزب  عطاقت  زا  دعب  - تلاسر هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77880161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77883196-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: 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 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

6130716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TDA600 کینوساناپ هیذغت  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000294 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ دهده   ارمک   ارمک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126

TDA600TDA600 کینوساناپ   کینوساناپ هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 127127
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیاز بوکسورکیم  نیبرود  ده  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000153 زاین :  هرامش 

نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناتسرام هدننک  هضرع  عجرم   ZEISS یتراجت مان   VISUCAM 500 لدم یکشزپ  مشچ  یفارگویژنآ  یرادربسکع و  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام 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 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یترارح  نیبرود  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001507 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONEL یتراجت مان   KT-150 لدم یترارح  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دکناریا 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیاز سیاز بوکسورکیم   بوکسورکیم نیبرود   نیبرود دهده   ناونع : : ناونع 128128

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::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

6131167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا لا 50  یس  یت  نویزولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000170 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا دام  ههام  یتناراگ 24  اب   50P725 - 

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

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب یتناراگ  عون  دیق  اب  روتکاف  شیپ  تساوخرد  قبط  طقف  طقف و  طقف و  افطل  یراک -  زور  هیوست 14  جلخ -  رصان  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  دشابیم و  شورف  هب  لیامت  مدع  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  مدع  تروص  رد  دینک و 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسکیپ6129505 اگم  هتسب 6  رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6129576 چپیئوس  طبار و  لباک  لناپ و  لباک و  لماش  هتسبرادم  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
تسویپ لیاف 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6129657 مرف  ساسا  رب  یزرواشک  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 78)دیرخ 30 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6129700EIPC-D235-F28 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپوکساراپال6129732 نیبرود  زنل  هحفص 13)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

لسکیپاگم6129807 ماد 2  هتسب  رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارقرب6129819 یزادنا و  هار  بصن و  یتراظن و  نیبرود  هاگتسیا  یطابترا  یبناج  تازیهجت  دیرخ 
یطابترا کنیل 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

چنیا چنیا   5050 لالا   یسیس   یتیت   نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 130130
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دک6129920 ناریا  دشاب -  طابترا  سراپ  یتناراگ  امتح  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  یارجا  هیهت و 
هدنشورف هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هباشم - 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6129934 مزاولو  هتسبرادم  نیبرودددع  بصنو 30 هحفص 78)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دک6130022 ناریا  دشاب -  طابترا  سراپ  یتناراگ  امتح  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  یارجا  هیهت و 
هدنشورف هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  هباشم - 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص6130135 یفارگومرت  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یشک6130184 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یهاگتسیا6130228 سا  یپ  یج  یرادرب -  هشقن  سناکرف  یتلوم   GPS هحفص 13)هدنریگ نیبرود  ( نیبرود

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

یا6130250 هفرح  ینف  زکارم  کیفارگ و ...  یا و  هنایار  هحفص 13)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6130329 نیبرود  هحفص 78)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6130408 رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ملسهد6130513 یرون  ربیف  هنایاپ  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 78)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکشزپ6130639 ده  ارمک  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6130716TDA600 کینوساناپ هیذغت  هحفص 13)عبنم  نیبرود  ( نیبرود

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

6130825 - هنایار لاوریاف  هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسب -  رادم  نیبرود  یکینورتکلا -  روتوم  رود  لرتنک 
...و یتارباخم -  یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سیاز6130892 بوکسورکیم  نیبرود  هحفص 13)ده  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6130897 حرش  قباطم  یترارح  نیبرود  هحفص 13)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

یتینما6130933 نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  نامتخاس -  ریگ  دزد  متسیس   ) ینمیا تازیهجت 
(

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6130988 تظافح  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6131070 هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا6131167 لا 50  یس  یت  هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000624 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش مالعتسا  تروصنیاریغرد  ددرگ  همیمضروتکاف  شیپامتح  ددرگ - یراددوخ  هباشمدراومزا  یراکزور -  تصش  هیوست  - رابنا برد  ناگیار  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقم 09352589939 یرای  سدنهم  یاقآ  ینف  لاوس  تروصرد  - دوشیم لاطبا 

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

38412081-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیروتسا جیروتسا نسنس   ناونع : : ناونع 131131
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6129953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000132 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ACTIDATA هدنزاس عجرم   ACTIDATA یتراجت مان   actiNAS 800 لدم  NAS زاس هریخذ  الاک :  مان 

ناریا تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

0916306545 .تسا تسویپ  ینف  تاصخشم  لیاف.تسا  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - nas :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کلخن برس  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6130112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NASNAS زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 132132

وو دروبیک   دروبیک پات -  -  پات پلپل   هنایار   هنایار فیک   فیک یرومم -  -  یرومم شلف   شلف لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه زاس -  -  زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هعومجم   هعومجم یایا -  -  هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع
هیذغت هیذغت عبنم   عبنم سوم -  -  سوم

133133
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دانسا تسویپ  حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094933000018 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  کلخن  برس  یندعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i2600 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
EMC یتراجت مان   VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  دراه  ددع  دادعت 115  هظفحم و  ددع  هارمه 4  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 7 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   I لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

یئاضر مظاک  هدننک  هضرع  عجرم  مرچ  راید  یتراجت  مان  سوس  لدم  یتنزرب  بات  پل  هنایار  فیک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GP380A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 870 لدم  TB 1 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا  یتسویپ  دانسا  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوضر 09138703972 مثیم  دیس  یاقآ  یگنهامه 

8368156111 یتسپ :  دک  کلخن ،  برس  یندعم  عمتجم  - کرانا - نیئان - ناهفصا نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46294001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46294595-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

6130236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  تامازلا  تاصخشم و  اب   san storage هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000388 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   Vess R3604fiD لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

PROMISE TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   w 1100 ناوت  V 220 ژاتلو  A 8 نایرج تدش   PROMISE
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  رد  تادهعت  رگید  یزادنا و  هار  شزومآ و   ، یتناراگ هب  طوبرم  تامازلا  هاگتسد و  گیفناک  زا  معا  تسویپ  لیاف  تاکن  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریگ رارق  هجوت  دروم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لحم  ات  لاسرا  هنیزه 

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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم اباب     san s toragesan storage هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 134134

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 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

6130861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم  زاس  هریخذ  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000699 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دادرارق سیون  شیپ  یراذگراب ) ای   ) لاسرا دات و  ، لیمکت ، تامازلا دات  تیاعر.تسا و  دات  دروم  دادرارق  قباطم  مالقا  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدومحم یاقآ  ینف 64572603  سانشراک   // 75358219 یعیفش.ددرگ تبث  تایلام  نودب  عومجم و  تروصب  تمیق.تسا  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  مرف  و 

 : 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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قباطم   قباطم زاس   زاس هریخذ   هریخذ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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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 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

6131007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  قباطم  زاس  هریخذ  هکبش  یاه   SFP دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  لاسرا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  سیون  شیپ  لاسرا  اضما و  رهم و 

1101001017000700 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرصو  هدوب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یرگسع  75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6129548 ( هکبش تنیوپ  سسکا  زاس -  هریخذ  هکبش -  لباک  هکبش (  هحفص 40)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاس6129642 هریخذ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جیروتسا6129895 هحفص 111)نس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6129953NAS زاس هحفص 111)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6130112 - یرومم شلف  لانرتسکا -  کسید  دراه  زاس -  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  یا -  هناخریبد  رنکسا 
هیذغت عبنم  سوم -  دروبیک و  پات -  پل  هنایار  فیک 

هحفص 111) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6130236 لیاف  هب  تامازلا  تاصخشم و  اب   san storage هاگتسد هحفص 111)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6130337 کسید  دراه  هنایار -  هکبش  زاس  هحفص 40)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

زاس زاس هریخذ   هریخذ هکبش   هکبش یاه   یاه   SFPSFP  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 136136

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

6130825 - هنایار لاوریاف  هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسب -  رادم  نیبرود  یکینورتکلا -  روتوم  رود  لرتنک 
...و یتارباخم -  یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6130852 هکبش  زاس  هریخذ  رورس -  یکیتسالپ -  تکوس  هنایار -  ویارد  هحفص 40)پیت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6130861 دادرارق  قباطم  زاس  هریخذ  هکبش  تازیهجت  هحفص 111)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6131007 هریخذ  هکبش  یاه   SFP هحفص 111)دیرخ زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

هاگدورف6129665 (Road blocker) ینفد - یا هغیت  ( ییوردوخ تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار  -1
یم تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا

.دشاب

یاهمتسیس 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

راد6129948 سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  بصن  هحفص 64)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسیرورت6130033 دض  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

یکیلوردیه6130059 یتینما  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

یتسیرورت6130388 دض  دنب  هار  بصن  دیرخ و  یاهمتسیسمالعتسا  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

یکیلوردیه6130932 یتینما  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

یتسیرورت6130033 دض  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

یکیلوردیه6130059 یتینما  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

هلالک6130703 هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دض  دنبهار  یارجا  بصن و  هحفص 64)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناگرگ6130748 هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دض  دنبهار  یارجا  بصن و  هحفص 64)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیلوردیه6130932 یتینما  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6129555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یرتاب  کسید و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  تاحیضوت و  حرش  هب 

1101003131000152 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ورین یزاس  یرتاب  هدننک  هضرع  عجرم  ورین  یزاس  یرتاب  هدنزاس  عجرم  ابص  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  AH 100 نایرج تدش  نکاس  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAS لدم  GB 146 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  حرش  هب  زاین  دروم  یاهالاک  ینف  تاصخشم   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02166712093  : سامت هرامش 

دنشاب  ربتعم  همان  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یرتاب   یرتاب وو   کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6129909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهعرب  دصقم  ات  ادبم  زا  الاک  همیبو  لقن  لمح.دشابیم و  هباشمدک  ناریا.دشابیم  تسویپ  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

.ددرگ یراذگراب  تکرش  یدنب  هبتر  یهاوگ 
1101092993000003 زاین :  هرامش 

هدقن ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  دصقم  ات  ادبم  زا  الاک  همیبو  لقن  لمح.دشابیم و  هباشمدک  ناریا.دشابیم  تسویپ  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روشک  یلخاد  ناوتودیلوت  زا  هدافتسا  یرثکادح  نوناق  تیاعر..ددرگ  یراذگراب  تکرش  هدوزفا  شزراو  یدنب  هبتر  یهاوگ 

5761757149 یتسپ :  دک  هدقن ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  ادهش  راولب  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35627703-044  ، 35627701-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35627706-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 138138

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   HP G10 رورس هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001406000118 زاین :  هرامش 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ لامآ  عولط  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6130221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رورس ) رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000166 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا هدش   هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HP G10HP G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 139139

(( رورس رورس )) رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 140140

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

6130342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  هباشم ،  دک  ناریا  ربتعم و  یتناراگ  اب  رورس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000522 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  ینف 38803248 هرواشم  تهج  سامت.دوش  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

رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6130411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رورس ) رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000166 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   ACP-4000MB لدم هنایار  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   HEWLETT PACKARD CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   CPU 5680 لدم  GHz 3/33 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

منبش یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE یتراجت مان   SATA 500 GB لدم  GB 500 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
سای رتسگ 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   AIMB-780QG2-00A1E لدم هنایار  یتعنص  دربردام  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یلع هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   RAM 8GB DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

روبص
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   1960047669N001 لدم هنایار   CPU هدننک کنخ  دربراک  لماک  نف  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رورس رورس )) رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 142142
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ینآرق فراعم  مولع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  یلصا  یتناراگ  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  قبط  اهالاک  هدش  تبث  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092773000038 زاین :  هرامش 

ینآرق فراعم  مولع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  ( HP 1.2TB 6G SAS 10K SFF (2.5-inch لدم  TB 1/2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   STM 3504120A لدم  TB 8 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G10 لدم  W 800 ناوت موینیتالپ  هنایار  رورس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  هرامش 09370620842  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719154436 یتسپ :  دک  میرک ،  نآرق  فراعم  مولع و  هاگشناد  یمثیم - دیهش  نابایخ  دمحا - هدازماما  بنج  دادرخ - راولب 15  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37604070-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37604056-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 143143

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 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

6130695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تامازلا  دادرارق و  دافم  تاصخشم  قبط   DL380 G9 رورس هاگتسد  دادعت 38  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000698 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 38 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  زا  سپ  دیرخ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ییاجباجو  لمح  هنیزه  دشابیم -  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " تسا و  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  فذح  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تسیمازلا - دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  دریذپیم -  تروص  کناب  نیا  سانشراک 

 : 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارلهد هبعش  یعامتجا  نیمات  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 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارلهد هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005615000002 زاین :  هرامش 

نارلهد هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 60 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسپ 13769- دک  نفلت 08433723412 -  هرامش  رجاهم -  یادهش  نابایخ  سردآ  هب  نارلهد  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  یزاس  درادناتس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
69818

6981813767 یتسپ :  دک  قیاقش ،  کراپ  یوربور  رجاهم -  یادهش  خ  نارلهد ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33723412-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724438-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تامازلا   تامازلا وو   دادرارق   دادرارق دافم   دافم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   DL380 G9DL380 G9  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   3838 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب و  کیتامروفنا  یاروش  زوجم  یاراد  امتح  تسیاب  یم  هدننک  تکرش  ***

1201030453000065 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ وو   دشاب   دشاب کیتامروفنا   کیتامروفنا یاروش   یاروش زوجم   زوجم یاراد   یاراد امتح   امتح تسیاب   تسیاب یمیم   هدننک   هدننک تکرش   تکرش  ***  *** تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
**** **** دوش دوش تسویپ   تسویپ

146146
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: 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

6130881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  تاصخشم  دادعت و   HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF CTO Server-P19720-B21 رورس هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و 

1101004068000271 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هنیزه تسویپ -  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  تاصخشم  دادعت و  دوشیم  دیکات  - یروف لیوحت  - یدقن هیوست  لاؤس 09122634695- تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هب  روتکاف  شیپ.دنوش  یزادناهار  بصن و  لیوحت و  رادیرخ  لحم  رد   .... New، Original دصرددص تروص  هب  تازیهجت  همه   - هدنشورف هدهع  هب  لمح 

یراذگراب

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت   HPE ProLiant DL380 Gen10  8SFF CTO Server-P19720 -B2 1HPE ProLiant DL380 Gen10  8SFF CTO Server-P19720 -B2 1 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم

147147
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س)  ) ارهزلا 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 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

6131184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مر دراه و  تروپ - ود  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000121 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

دوش همیمض  تایئزج  دیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88058931-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ6129529 لنپ 24  چپ  میرف  هارمه  هب  قمع 80  HPA تینوی هحفص 40)دیرخ 37  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6129555 یرتاب  کسید و  دراه  هحفص 118)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هنایار6129909 هحفص 118)رورس  رورس  ( رورس

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

دنربرکذ و6129913 هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   HP G10 رورس هاگتسد   2
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب 

هحفص 118) رورس  ( رورس

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

رورس6130207 تازیهجت  دیرخ  هحفص 23)مالعتسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6130221( رورس ) هحفص 118)رتویپماک رورس  ( رورس

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

تسپ6130309 هناماس  ) یصاصتخا رورس  اب  بو  ینابزیم  تامدخ  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  هعسوت ، 
( یکینورتکلا

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

مرمر وو   دراه   دراه تروپ - - تروپ ودود   تراک   تراک ناونع : : ناونع 148148
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6130342 هحفص 118)تاعطق  رورس  ( رورس

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

6130411( رورس ) هحفص 118)رتویپماک رورس  ( رورس

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

هنایار6130645 رورس  هیذغت  عبنم  لانرتسکا -  کسید  هحفص 118)دراه  رورس  ( رورس

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

یم6130695 تامازلا  دادرارق و  دافم  تاصخشم  قبط   DL380 G9 رورس هاگتسد  دادعت 38  دیرخ 
دشاب

هحفص 118) رورس  ( رورس

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

هنایار6130852 هکبش  زاس  هریخذ  رورس -  یکیتسالپ -  تکوس  هنایار -  ویارد  هحفص 40)پیت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یعامتجا6130866 نیمات  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 118)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

غلبم.دشابیم6130872 هباشمدک  ناریا  ینف  تاصخشم  گرب  تسویپ 1 هب  ددع  قیرحدض 1 برد 
.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

یاروش6130876 زوجم  یاراد  امتح  تسیاب  یم  هدننک  تکرش   *** تسویپ تاصخشم  اب  رورس  دیرخ 
**** دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب و  کیتامروفنا 

هحفص 118) رورس  ( رورس

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

6130881HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF CTO Server-P19720-B21 رورس هاگتسد  ود 
تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  تاصخشم  دادعت و 

هحفص 118) رورس  ( رورس

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

رورس6130995 رتویپماک  هحفص 40)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مر6131184 دراه و  تروپ - ود  هحفص 118)تراک  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6130097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  رظندم  لخاد  تخاس   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم   VIBRATION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001238 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نمیا هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنمشوه  رتسگ  نمیا  هناماس  هدنزاس  عجرم  رتیمولف  ریاف  یلپمآ  یرپ  دربراک   PA-6 FMC روسنس الاک :  مان 

دنمشوه رتسگ 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/31 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

(( دشاب دشاب یمیم   رظندم   رظندم لخاد   لخاد تخاس   تخاس  ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   VIBRATION SYSTEMVIBRATION SYSTEM ناونع : : ناونع 149149
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوومرت هارمه   K عون لپوکومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001113 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  وکانپیس  یتراجت  مان   TC لدم لپوکومرت  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوومرت لوومرت هارمه   هارمه   KK عون   عون لپوکومرت   لپوکومرت ناونع : : ناونع 150150

تنیموک تنیموک زوه   زوه ناونع : : ناونع 151151
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روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985008292 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا  ناژور 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نیمار هاگورین  زاوها -  قرب  دیلوت  تیریدم  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 23 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا روسنس  هدنهد و  ناشن  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201100374000066 زاین :  هرامش 

نیمار هاگورین  زاوها - قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

NO 9 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6145199511 یتسپ :  دک  نامیلس ،  دجسم  هداج  رتمولیک 25  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34449041-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34449186-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقدرازبا قیقدرازبا روسنس   روسنس وو   هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 152152

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   esser کرام بایزاگ  متسیس  / 0146026 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001078 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم   mis لدم رلک  زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT-MOD-2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایزاگ بایزاگ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 153153

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985008307 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک لماک گنیریب   گنیریب تازلف -  -  تازلف درون   درون کتلغ   کتلغ کیلوردیه   کیلوردیه ردنلیس   ردنلیس هتسوپ   هتسوپ وو   یدنب   یدنب بآبآ   گنیر   گنیر وو   لپلپ   روتکناک  77   روتکناک وو   روسنس   روسنس وو   گنیریب   گنیریب هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع
یژویفیرتناس یژویفیرتناس یکیرتکلا   یکیرتکلا پمپ   پمپ یدالوف   یدالوف لماک   لماک گنیریب   گنیریب هیلخت - - هیلخت ریش   ریش

154154

یایا هدرپ   هدرپ لسوتف   لسوتف روسناسآ - - روسناسآ ینارود   ینارود روسنس   روسنس -- یتعنص یتعنص چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل -- فرصم فرصم مکمک   پمال   پمال -- ناشفا ناشفا قرب   قرب میس   میس ناونع : : ناونع 155155

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

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

زا 157 ھحفص 135 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8u2f8hjk6hruw?user=37505&ntc=6130585
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6130585?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.ددرگ  رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  امتح  روتکاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  هس  یرابتعا  تخادرپ 
یگنهامه 09123996352

1101096102001459 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راک کیرتکلا   m 100 لوط  mm 8 رطق دیارلک  لینیو  یلپ   2x1/5 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هتسب عون   m 100 لوط  60227IEC 06 ISIRI 60706 حرط  mm^2 0/75 عطقم حطس  یسم  سنج   V 300-300 ژاتلو  1x0/75 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 

نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب  یدنب 
فالک 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
وردوخ ناریا  مات  هدننک  هضرع  عجرم   EUCHNER هدنزاس عجرم   SN01D558-M لدم یتعنص  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 15 ناوت یباتهم  گنر   SMD یبابح فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
این قفش  الیزان  هدننک  هضرع  عجرم   SQ715 لدم روسناسآ  ینارود  روسنس  الاک :  مان 

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

ناگیاش دوعص  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  وکو  یتراجت  مان  روسناسآ   DT36 یا هدرپ  لسوتف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمار هاگورین  زاوها -  قرب  دیلوت  تیریدم  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 23 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا رزیالانآ  یاهروسنس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201100374000067 زاین :  هرامش 

نیمار هاگورین  زاوها - قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

NO 49 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6145199511 یتسپ :  دک  نامیلس ،  دجسم  هداج  رتمولیک 25  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34449041-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34449186-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6130097( دشاب یم  رظندم  لخاد  تخاس   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم   VIBRATION SYSTEM(129 هحفص روسنس  ( روسنس

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

لوومرت6130195 هارمه   K عون هحفص 129)لپوکومرت  روسنس  ( روسنس

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

تنیموک6130473 هحفص 129)زوه  روسنس  ( روسنس

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

قیقدرازبا6130501 روسنس  هدنهد و  ناشن  هحفص 129)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

بایزاگ6130577 هحفص 129)متسیس  روسنس  ( روسنس

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

کیلوردیه6130585 ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم 
یکیرتکلا پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  هیلخت - ریش  لماک  گنیریب  تازلف -  درون  کتلغ 

یژویفیرتناس

هحفص 129) روسنس  ( روسنس

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

لسوتف6130605 روسناسآ - ینارود  روسنس  - یتعنص چیئوس  تیمیل  - فرصم مک  پمال  - ناشفا قرب  میس 
یا هدرپ 

هحفص 129) روسنس  ( روسنس

قیقدرازبا قیقدرازبا رزیالانآ   رزیالانآ یاهروسنس   یاهروسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 156156

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

قیقدرازبا6130627 رزیالانآ  یاهروسنس  هحفص 129)نیمات  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 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

6130076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004048000054 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا   procurve یتراجت مان   hp procurve E2810-24G Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SRX-340 لدم یا  هنایار  یاه  هکبش  تظافح  تازیهجت  لاوریاف  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  تسویپ  لودج  ددجم  یراذگپراب  لیمکت و  .دشاب  یم  تسویپ  لودج  رد  زاین  دروم  یاهالاک  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  امیس  ادص و  یور  هب  ور  یزاسرهش  هار و  نادیم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717434757 یتسپ : 

32238000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220200-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقفاب 03531454487 یعناق  دومحم  خیرات 1401/11/26 - ات  خیرات 1401/10/19  زا  هلاقن - همست  رتم  دیرخ 200  - 1100601 یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ینیما 03531454466 دیعس  خیرات 1401/11/27 - ات  خیرات 1401/10/19  زا  ...دیدجت - )  ) دادعت تاصخشم و  قبط  تروپ  تروپ و 24  چیئوس 10  - 1050480 - 

:: 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

( 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  مالقا  ریاس  کرام DELTA و  اب   DIFF. PRESS. SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001240 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم رزخ  هدننک  هضرع  عجرم   INSERT DEAL یتراجت مان  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   in 1 زیاس  J0.E0.U1.I.00.00 31100 لدم یتعنص  الاب  راشف  روتالوگر  الاک :  مان 

ایسآ
ددع 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ایسآ یسدنهم  رزخ  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA/ UK یتراجت مان  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   H3010IJ002F لدم یکیرتکلا  راشف  فالتخا  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/31 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ وو  2424   تروپ   تروپ   1010 چیئوس   چیئوس هلاقن - - هلاقن همست   همست رتم   رتم   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم مالقا   مالقا ریاس   ریاس وو     DELTADELTA  کرام کرام اباب     DIFF. PRESS. SWITCHDIFF. PRESS. SWITCH ناونع : : ناونع 159159

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6131176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس  KVM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000950 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیئوس  KVM - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - الاک لیوحت  دات و  زا  سپ  هام  ود  هیوست  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ   - دشابیمن لوبق  لباق  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  حرش  قبط  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسیدقت 05134524824

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

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

چیئوس6129585 تنوم  کر  هاگتسد 2 .  part number : WS-C2960-12pc- l) 1 وکسیس  ( چیئوس  . 1
ددع  part number : RCKMNT-19-CMPCT=new,Retail Box) 1 ) 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6129688 ( دیئامرف هعلاطم  تقداب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  هکبش  چیئوس  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6130067(cisco catalyst SW-2960 X-24TSL(NEW هکبش هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6130076 تازیهجت  هحفص 138)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6130163 تازیهجت  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یشک6130184 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسوتف6130605 روسناسآ - ینارود  روسنس  - یتعنص چیئوس  تیمیل  - فرصم مک  پمال  - ناشفا قرب  میس 
یا هدرپ 

هحفص 129) روسنس  ( روسنس

چیئوس چیئوس   KVMKVM ناونع : : ناونع 160160
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تروپ6130638 تروپ و 24  چیئوس 10  هلاقن - همست  رتم  هحفص 138)دیرخ 200  چیئوس  ( چیئوس

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

لمح6130715 هنیزه  ربتعم ، یتناراگ  اب   ، 2960S-24PSL لدم وکسیس  تروپ   POE چیئوس ددع   12
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  و 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6130930 اتید  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کینورتکلا6130988 تظافح  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6130995 رتویپماک  هحفص 40)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6131037ATEN HDMI Over single cat5 Extender چیئوس هاگتسد  ود  هحفص 40)ریمعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6131151 تسیل  قباطم  مالقا  ریاس  کرام DELTA و  اب   DIFF. PRESS. SWITCH(138 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6131176  KVM(138 هحفص چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6129583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسیه رتسیه کارتفیل   کارتفیل یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق 1010 دیرخ   دیرخ 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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رتسیه کارتفیل  یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005150 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

وردوخ زویف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
وردوخ زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
یکیناکم روتکناک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

یکیناکم روتکناک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
یکیناکم روتکناک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

مواقم غارچ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

رتمویسناتپ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دریگ ،  تروص  مالقا  یمامت  یارب  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

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

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 157 ھحفص 142 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qsxzkpmdglhus?user=37505&ntc=6129583
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6129583?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6130961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تازیهجت  /0140051 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000508 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  فیعض  راشف  روتوم  لرتنک  زکرم  ریگ  چوس  تکوس ، یوق و  راشف  گالپ  تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

تس 83 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتسیه6129583 کارتفیل  یکدی  مزاول  ملق  هحفص 141)دیرخ 10 چوس  ( چوس

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

کینورتکلا6130961 تازیهجت  هحفص 141)0140051/ چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کینورتکلا کینورتکلا تازیهجت   تازیهجت //0 1400510 140051 ناونع : : ناونع 162162
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیپسا / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینامو متیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000037 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PAB-4-80 HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

عجرم جنچیاه  یاهگناش  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  رادقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون  هسانش 2001680   SS304 دالوف عون  کبشم  هحفص  یدالوف  هکبش  الاک :  مان 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع 

مرگولیک 10 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   DASH USB2.0DISK) X-PORTER PSFD USB  ) لدم  GB 8 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 
PATRIOT یتراجت مان  کتنامیا  یسدنهم 

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

افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

تسا عونمم  یجراخ  سانجا  نداد  تمیقو  دامن  یرادوخ  ینف  تاصخشم  نداد  ریغت  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکیپسا رکیپسا // چیوس چیوس  / / لوژام لوژام  / / یترارح یترارح رتنیرپ   رتنیرپ  / / روتینام روتینام وو   متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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 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

6130800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  ناتسدرک  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000126 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SADRA SM50 لدم سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ 
ددع 33 دادعت : 

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

هب ینیئآ  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  ًانمض  .ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  تمیق ، داهنشیپ  هنوگره  زا  لبق  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  لیابوم 09188781849  هرامش 

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: 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

یشک6130184 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6130207 تازیهجت  دیرخ  هحفص 23)مالعتسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رکیپسا6130374 / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینام متسیس و  هحفص 143)دیرخ  توص  ( توص

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

6130716TDA600 کینوساناپ هیذغت  هحفص 13)عبنم  نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسا6130800 یزرواشک  داهج  نامزاس  تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  دیرخ و 
یتسویپ تسیل  قباطم  ناتسدرک 

هحفص 143) توص  ( توص

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

یتینما6130933 نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  نامتخاس -  ریگ  دزد  متسیس   ) ینمیا تازیهجت 
(

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6131070 هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم ناتسدرک   ناتسدرک ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک داهج   داهج نامزاس   نامزاس تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

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

چنیا6131167 لا 50  یس  یت  هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفه کی  تلهم  اب  روتکاف  شیپ  لحم ***  رد  ناگیار  لیوحت  اب  یمالعا  دک  ناریا  قبط  روتینام  هاگتسد  رنکسا و 6  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض 

1101090428000003 زاین :  هرامش 
رتشوش کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD240 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب روتکاف  شیپ  رتشوش  *** کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  لحم  رد  ناگیار  لیوحت  اب  یمالعا  دک  ناریا  قبط  روتینام  هاگتسد  رنکسا و 6  هاگتسد   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 *** دشاب هتشذگن  هام  زا 3  شیب  تالوصحم  یتناراگ  زا  ددرگ ***  تمیق  مالعتسا  همیمض  امتح  هتفه  کی  تلهم 

6451684485 یتسپ :  دک  کی ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاش  تفارش  راولب  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227051-061  ، 36227050-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالعا یمالعا دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط روتینام   روتینام وو   رنکسا   رنکسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 165165

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   IRC دک یاراد  ددع  کی  مادک  ره   TOCO پورپ ددع  پورپ uf و 1  ددع  نادا 2  روتینام  لاتف  پورپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  تخادرپ 

1101091684001282 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دوبهب مینست  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EDAN هدنزاس عجرم   FETAL DOPPLER یتراجت مان   F2 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
نامرآ

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا   IRC دک یاراد  ددع  کی  مادک  ره   TOCO پورپ ددع  پورپ uf و 1  ددع  نادا 2  روتینام  لاتف  پورپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا   IRCIRC  دکدک یاراد   یاراد ددع   ددع کیکی   مادک   مادک رهره     TOCOTOCO پورپ   پورپ ددع   ددع   11 وو     ufuf  پورپ پورپ ددع   ددع   22 نادا   نادا روتینام   روتینام لاتف   لاتف پورپ   پورپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ههام ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ

166166
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نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6129860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایار  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رگپاچ  هاگتسدکی 

1101094899000291 زاین :  هرامش 
نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یکلام یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet Pro M404dn لدم یرزیل  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رگپاچ   رگپاچ هاگتسدکی   هاگتسدکی تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنایار   هنایار هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 167167
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام ریز  ددع   50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  حرش 

1101005011000298 زاین :  هرامش 
یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوط نف  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  نف  ارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   F 2240007 لدم یرمیلپ  سنج  هقبط  کی  یروتینام  ریز  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ریز   ریز ددع   ددع   5050 ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6130216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  یلصا - یتناراگ  یاراد   - چنیا زیاس 22   GDM - 226 LN لدم سالپ  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  دیئات  زا  سپ  الاک  یاهب  تخادرپ 

1101004772000026 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 49 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک یاهب  تخادرپ   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  یلصا - یتناراگ  یاراد   - چنیا زیاس 22   GDM - 226 LN لدم سالپ  یج  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  دیئات  زا  سپ 

 : یتسپ دک  یلامش ،  ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هداز  یقن  دیهش  هچوک  یبونج  یتشهب  دیهش  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415763541

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یلصا - - یلصا یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  - - چنیا چنیا   2222 زیاس   زیاس   GDM -  226 LNGDM -  226 LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
الاک الاک تلاصا   تلاصا دیئات   دیئات زازا   سپسپ   الاک   الاک یاهب   یاهب تخادرپ   تخادرپ

169169
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رنکسا  رتنیرپ و  روتینام ، سیک ، نیمات  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003667000002 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
یناخترف یدارم  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH/NRG یتراجت مان   MP7001 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 100 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

تسویپ لیاف  قبط  رنکسا  رتنیرپ و  روتینام ، سیک ، نیمات  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8815763914 یتسپ :  دک  هچوک 50 ،  شبن  رسای - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339955-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340243-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رنکسا   رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ روتینام ، ، روتینام سیک ، ، سیک نیمات   نیمات تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 170170
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ اب  ورهار  روتینامم   / تعرسرپ رنکسا   / هیذغت رتنیرپ  لبیل   / ناوخ دکراب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000036 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

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

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یرادوخ  تاصخشم  نداد  رغت  زاو  دامن  یرادوخ  یجراخ  سانجا  تمیق  نداد  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6130619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ هیاپ اباب   ورهار   ورهار روتینام   روتینام  / / تعرسرپ تعرسرپ رنکسا   رنکسا  / / هیذغت هیذغت رتنیرپ   رتنیرپ لبیل   لبیل  / / ناوخ ناوخ دکراب   دکراب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171

هناخباتک هناخباتک یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 172172
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- زوا ناتسرهش  کدوکوردام  - درمال ناتسرهش  مریب  هد  الاب  هللاراث  - دراگراساپ ناتسرهش  نامیلسردام  هناخباتک  یا  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باراد ناتسرهش   2 هرامش هناخباتک 

1101005033000092 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MBS-3615 لدم  CCD دکراب رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   KM160 لدم هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet Pro M402d لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
یفسوی قداص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CANON LIDE 110 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رنه شقن  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   C270 لدم  HD مک بو  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب .  یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 132   37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: 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

یمالعا6129512 دک  ناریا  قبط  روتینام  رنکسا و  هحفص 146)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ددع6129692 کی  مادک  ره   TOCO پورپ ددع  پورپ uf و 1  ددع  نادا 2  روتینام  لاتف  پورپ  دیرخ 
ههام کی  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا   IRC دک یاراد 

هحفص 146) روتینام  ( روتینام
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6129841 تاصخشم  قبط  رتویپماک  رازفا  تخس  ملق  هحفص 40)تفه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیاف6129860 تاصخشم  قبط  رگپاچ  هاگتسدکی  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  هنایار  هاگتسدکی 
تسویپ

هحفص 146) روتینام  ( روتینام

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

قرب6129960 ظفاحم  سوام -  دیلک و  هحفص  لباک -  رتیلپسا -  مدوم -  روتینام -  رتویپماک (  مزاول  دیرخ 
 .. ( سیک و یهار -  هس 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام6130193 ریز  ددع  هحفص 146)50  روتینام  ( روتینام

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

لمح6130216 هنیزه  یلصا - یتناراگ  یاراد   - چنیا زیاس 22   GDM - 226 LN لدم سالپ  یج  روتینام 
الاک تلاصا  دیئات  زا  سپ  الاک  یاهب  تخادرپ   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب 

هحفص 146) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6130237 لیاف  قبط  رنکسا  رتنیرپ و  روتینام ، سیک ، نیمات  هحفص 146)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

هیاپ6130354 اب  ورهار  روتینام   / تعرسرپ رنکسا   / هیذغت رتنیرپ  لبیل   / ناوخ دکراب  هحفص 146)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تلبت6130360 هارمه  هنایار  هکبش -  کر  دروبیک  روتینام  تس  دنمشوه -  یرون  ملق  تروپ -  باه 16 
یکینورتکلا ناوخباتک 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رکیپسا6130374 / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینام متسیس و  هحفص 143)دیرخ  توص  ( توص

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

هناخباتک6130619 یا  هنایار  هحفص 146)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

رورس6130995 رتویپماک  هحفص 40)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریغتم6131029 مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  هحفص 62)رگشیامن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات
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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 دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط6129576 چپیئوس  طبار و  لباک  لناپ و  لباک و  لماش  هتسبرادم  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
تسویپ لیاف 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6129934 مزاولو  هتسبرادم  نیبرودددع  بصنو 30 هحفص 78)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک6130184 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6130329 نیبرود  هحفص 78)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6131070 هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا6130800 یزرواشک  داهج  نامزاس  تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  دیرخ و 
یتسویپ تسیل  قباطم  ناتسدرک 

هحفص 143) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: 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

6130153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ram HP 32G تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
b21-815100 لدم

1201001005000037 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 

Ram HP 32G - 
b21-815100 لدم

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

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

روکذم داهنشیپ  هب  هئارا ، مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  تکرش  دوخ  هلاسکی  یتناراگ  هئارا  ندوب و  لانیجروا  ندوب ، کپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  یلام  یرادا - لاور  یط  تخادرپ  دیئات ، لیوحت و  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  لحم  رد  الاک  لیوحت  انمض  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاکسارپسک6129990 سوریو  یتنا  سنسیل  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتساوخرد6130093 یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // دکراب گنیلبیل  رازفا  مرن  دیرخ 
دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  اب  ربارب 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تفایزاب6130145 یروآ و  عمج  دنامسپ و  تیریدم  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6130153b21-815100 لدم  Ram HP 32G(155 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6130189PKI یمومع دیلک  هحفص 13)هناماسدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لنسرپ6130358 جورخ  دورو و  ینز  تعاس  یاه  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ورین6130547 رفن  کی  دادعت  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاعالطا ،  یروانف  ینابیتشپ  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

b2 1b2 1 -- 8 15100815100 لدم   لدم   Ram HP 32GRam HP 32G ناونع : : ناونع 173173
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوریو6130559 هحفص 13)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک6130630 وئدیو  هناماس  یارب  یزاجم  یصوصخ  هکبش  یزادنا  هحفص 13)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

همیمض6130694 یتسویپ  کرادم  قیاطم  یهد  تبون  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا6130988 تظافح  هحفص 78)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاسرهش6131089 هچراپکی  تیریدم  متسیس  یزاس  یموب  دیلوت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
وا شخب  ماجنا  یزاسرهش و  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  یاهشخب  لیمکت  دیلوت و  موس : زاف  )

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6130250 هفرح  ینف  زکارم  کیفارگ و ...  یا و  هنایار  هحفص 13)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دورتسکا6129872 موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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