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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 یدید     2020 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 10 ,520 , 0002 10 ,520 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   40رالد 1 ,660401 تاراما660, تاراما مهرد   110مهرد ,6901 10 ,690

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   199,570هکس , 000199,570 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   281رالد ,600281 سیئوس600, سیئوس کنارف   442کنارف ,700442 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 12هکس 1 ,500 , 00012 1 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع305,700305,700رالد ناتسبرع لایر   108لایر ,780108 ,780

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , وروی000 ژورن437,680437,680وروی ژورن نورک   41نورک , 10041 , 100

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,820 , 00018 ,820 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   496دنوپ ,580496 نپاژ580, نپاژ نینی   دصکی   309,590309,590دصکی

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 173173))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 39  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 21  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 12  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 79

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( 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  • 101

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( 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  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( 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 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 4  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

( یهگآ دادعت 19  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 13  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 8  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 144

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157
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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  • 157

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 158

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 159

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 159

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 161
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10/9772 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134502 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HRM  ) یناسنا عبانم  تیریدم  هچراپکی  هناماس  لماک  یزاس  هدایپ  دیرخ و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

32673075: سامت نفلت  ریدغ  یرادا  هعومجم  نمهب -  نابایخ 22  ناهفصا -  :: سردآ سردآ

32673075 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رطخ6134533 مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس  هحفص 12)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6135601 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرونربیف هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریغ6135715 دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ،  تایلمع 
یاه غارچ  رادغارچ و  تاعطاقت  ینارمع  تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و 

رهش حطس  نز  کمشچ 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

(( HRMHRM  ) ) یناسنا یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس لماک   لماک یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 161 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u9t3en8evjkc4?user=37505&ntc=6134502
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134502?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم کناب  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PLC ولبات هاگتسد  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   01/ اک -295 یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ADCAccess Control ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   01/ اک -296 - 

لایر  900.000.000 نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1.250.000.000

راداهب داتسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام   :: سردآ سردآ

4490242-01144902130 :: 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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0145952 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIBRATION SYSTEM نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ADCAccess ControlADCAccess Control ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ -- --   PLCPLC  ولبات ولبات هاگتسد   هاگتسد هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

VIBRATION SYSTEMVIBRATION SYSTEM  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 33

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0146099 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SICLOCK TMPLANT CENTRAL CLOCK نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001545000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135503 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناریا  راخب  هاگورین  دیپسا  روا  تظافح  گنیروتینام و  متسیس  ددع  بصن 2  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادهاز  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب دیلوت  یاه  هاگورین  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

.دشاب  لاس 94  نیمضت  همان  نآ  قبط  دیاب  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
11:00 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب یورین  دیلوت  تکرش  ورین  نامتخاس  مظعا  ربمایپ  راولب  رهشابیز  نادهاز   ، 9817911918 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نادهاز

:: 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

SICLOCK TMPLANT CENTRAL CLOCKSICLOCK TMPLANT CENTRAL CLOCK  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 44

راخب راخب هاگورین   هاگورین دیپسا   دیپسا روا   روا تظافح   تظافح وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ددع   ددع   22 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

93-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133880 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یورتم طخ 2  نیسح  ماما  ریبکریما و  تمحر ،  دابآ ،  لداع  نانامرهق ،  یاه  هاگتسیا  قیرح  نالعا  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  تست ،  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یرادرهش  یلقن  لمح و  نامزاس  زاریش 

لایر نیمضت 9.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 12  راطع  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رت  الاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
یگرزب هد  نادیهش  لپ  لباقم  ینیوا  دیهش  نابایخ  راگنربخ  نابایخ  زاریش 

02181967002  - 15-07136292111 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0145951 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SMOKE DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یکدی  الاک  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانامرهق نانامرهق یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار تست ،  ،  تست نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 66

SMOKE DETECTORSMOKE DETECTOR 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

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

ناچوق دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  یراک  زور  ( 10  ) هد رثکادح  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءایشا تنرتنیا  یسدنهم  هاگشیامزآ  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگتخیهرف همانزور  هرامش 21127 و  هب  خروم 1401/10/19  ناسارخ  همانزور  رد  جردنم  ناچوق  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یمومع  هصقانم  یهگآ  راشتنا  وریپ 
دهاوخ مالعا  راشتنالا  ریثک  یاه  همانزور  قیرط  زا  ًابقاعتم  هک  یرگید  خیرات  هب  هصقانم  نیا  یرازگرب  دناسریم  عالطا  هب  نا ،  هرامش 3780  هب  خروم 1401/10/19 

دشاب یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  یلبق  یهگآ  هدیدرگ و  لوکوم  دش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اب طابترا  یروانف و  هعسوت  رتفد  ای  یقوقح  رتفد  یمالسا - دازآ  هاگشناد  عمتجم  دهشم -  ناچوق  هداج  رتمولیک 4  ناچوق - ناتسرهش  یوضر - ناسارخ   :: سردآ سردآ
تعنص

051-47011195  ، 051-47011181 :: نفلت :: quchan.iau.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6135601 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرونربیف هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6135662 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرون ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ءایشا ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا یسدنهم   یسدنهم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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نارهت هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3012 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 11  یرادرهش  هناگراهچ  یحاون  حطس  رد  رباعم  یسدنه  حالصا  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یحاون 3-1 حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  یرادهگن  ریمعت و  هیهت  تایلمع  یارجا 

یتموکح  سیدرپ  هدودحم  رد  یمالسا  یروهمج  نابایخ  یحطس  یاهبا  لاقتنا  یروا و  عمج  ریسم  یارجا  تایلمع 
هقطنم 11  یاه  ناتسوب  رد  ییانشور  تازیهجت  بصن  هیهت و 

هیحان 4 یاهدنامسپ  هزیناکم  یروا  عمج  بور  تفر و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  هرامش 1  نامتخاس  هقطنم 11  یرادرهش  نیوزق  نیوزق خ  نادیم  رد  عقاو  هقطنم 11  یرادرهش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

841617-84161202 :: نفلت :: http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134758 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورد اب  هب  ناشاک  - ناهفصا هاردازآ  دوجوم  ییانشور  یزاسهب  ریمعت و  ناشاک و  دورداب  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ریدغ لپ  فداصت  رپ  عطقم  درکرهش  رهش  نیرز  روحم  ییانشور  متسیس  ارجا  دیرخ و 

( دابآ تلود  هچولآ ، هرد  هردرس ، کنامره  ناگداچ  ییاتسور  یاههار  تلافسآ  یزاسهب و 
رهشنودیرف ناتسرهش  هرهف  ییاتسور  روحم  تلافسآ  یارجا 

تاکشم رهش  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  راولب  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

،33743-81766: یتسپ دک  دور ، هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ  کچوکازریم  راولب  ناهفصا ، لک  هرادا   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت  - - یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا رباعم -  -  رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
هزیناکم هزیناکم یروا   یروا عمج   عمج بور   بور وو   تفر   تفر ییانشور - - ییانشور

99

ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب  - - ییانشور ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091174000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135566 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج  کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یئزج کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   759,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح نامزاس  ییاباب  ، دیهش  نیزنب  پنپ  بنج  بیرج ،  رازه  نابایخ  ادخهد ،  راولب  نیوزق ،   ، 3413949191 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  و 

:: 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

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

915-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/15هرامش  - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135715 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و  ریغ  دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ،  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  نز  کمشچ  یاه  غارچ  رادغارچ و  تاعطاقت 

لایر  دروارب 33/585/844/000  غلبم 
هام دادرارق 12  تدم 

هناماس 2001096688000370  یهگا -  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1.605.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات و  لقادح 5 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبایمطاف  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   :: سردآ سردآ

یلخاد 149  32304618 :: نفلت :: https://shaffaf.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

رباعم رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

وو یئاقلا   یئاقلا یاهروسنس   یاهروسنس یارجا   یارجا وو   دنمشوه   دنمشوه ریغ   ریغ وو   دنمشوه   دنمشوه یهدنامرف   یهدنامرف یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن ،  ،  بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   رادغارچ   رادغارچ تاعطاقت   تاعطاقت ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع
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سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  همتاخ  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هاگشیالاپ  یاه  لیر  دراگ  زا  یشخب  یلیمکت  یتینما  یتظافح و  راصح  یارجا  لایرتم و  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  دنلب  دیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  زمرهمار  ناهبهب  هارگرزب  رتمولیک 17  ناهبهب ، رد  عقاو  اهنامیپ  یقوقح و  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

:: 52102265-061 و 061-52102266 نفلت :: www.pgbidboland.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییاتسور6134758 یاههار  تلافسآ  یزاسهب و   - ییانشور متسیس  یارجا  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

متسیس6134854 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  --  PLC ولبات هاگتسد  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
ADCAccess Control ددرت لرتنک 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیالاپ هاگشیالاپ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ زازا   یشخب   یشخب یلیمکت   یلیمکت یتینما   یتینما وو   یتظافح   یتظافح راصح   راصح یارجا   یارجا وو   لایرتم   لایرتم نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1313
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ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تلاسر  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رطخ مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس  رد  ناریا  تارداص  کناب  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تراظن یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و  هنیمز  رد  یکناب  ای  یتلود  یاهنامزاس  زا  راک  ماجنا  نسح  هب  طوبرم  هتبثم  تادنتسم  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد یکناب  یتلود و  یاهنامزاس  اب  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  هب  طوبرم  داد  رارق  هخسن  لقادح 4  هتبثم  تادنتسم  هیارا  راک - ) هقباس  هلاس  لقادح 5   ) یریوصت
هکبش تازیهجت  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم  یدنب  هبتر  یهاوگ  هیارا  طابترا -  نیا  رد  هدقعنم  یاهدادرارق  لوا  هحفص  ریوصت  یریوصت  تراظن  هنیمز 

.همیب تسیل  اهورین و  یلیصحت  کرادم  دارفا ، دادعت  زا  معا  تکرش  یلنسرپ  تیعضو  هصالخ  هیارا  دنشاب -  زا 5  رتالاب  هبتر  یاراد  تسا  یرورض 

اهدادرارق هریاد  تاکرادت  لک  هرادا  هقبط 4  رهپس  نامتخاس  هرامش 85  راهب  یارعشلا  کلم  شبن  هیمس  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

هلادسا مناخ   84762379  - 84763030 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41476201 :: 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

ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  - هصقانم یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001091578000269  - 114813 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا 28/10/1401  تعاس 10  زا 26/10/1401  هناماس  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/20 تعاس 16  ات  زا 1401/11/10  دانسا  عیزوت   - 12:00

nigc-mazandaran.ir :: عبنم تعاس 12:00عبنم خیرات 12/11/1401  ات  هناماس  رد   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 16  ات  داهنشیپ  هئارا  - 

6134543 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9 هبنش 21/12/1401  هس  تاداهنشیپ :  شیاشگ  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن .  مادقا  لیذ  تاصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لمآ ناتسرهش  زاگ  هرادا  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  عوضوم :

تایه هبوصم  یتلود  تالماعم  نیماضت  همان  نآ  ساسارب  ربتعم  نیمضت  راک :  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  عون  لایر  نیمضت 904.988.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراکنامیپ یاهراک  صوصخ  رد  نآ  زا  دعب  تاحالصا  خروم 22/9/1394 و  هرامش 123402/ت 50659 ه ـ هب  ناریزو 

نویسیمک ریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

 : مان تبث  رتفد  -  021  - 41934-021 و 57895000 سامت :  زکرم   - :: نفلت نفلت
88969737 و 95193768

WWW.SETADIRAN.IR http : // iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
www.nigc-mazandaran. ir

:: 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

رطخ رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1414

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس ناونع : : ناونع 1515
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زاریش یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000371 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135601 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف  هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یرونربیف هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,203,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده - نابایخ  شبن   – بالقنا نابایخ  زاریش -  ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  یاهدادرارق  دحاو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001096688000372 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناحبس  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 11  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135662 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک   هبنشود  زور   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  هناماس  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24/044/850/000 دروارب : 

یسمش هام   12 دادرارق :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصارد  جردنم  لایر   1/203/000/000 نیمضت : 

هام اهداهنشیپ 3  رابتعا  تدم 

زاریش یرادرهش   :: سردآ سردآ

1456 , 32304618 :: نفلت :: - www.setadiran.ir- vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://shaffaf.shiraz.ir

:: 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

راخب6135503 هاگورین  دیپسا  روا  تظافح  گنیروتینام و  متسیس  ددع  بصن 2  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش هبهب   دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یرونربیف یرونربیف

1616

ربیف ربیف هکبش   هکبش هبهب   دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یرون یرون

1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   UTM Firewall شتآ راوید  هاگتسد  هس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000473 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یرس 3 دادعت : 

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

39902035 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTM FirewallUTM Firewall شتآ   شتآ راوید   راوید هاگتسد   هاگتسد هسهس   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818
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ناتسدرک یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   sophos 2100 sgx هاگتسد یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001242000033 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616943181 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  ناملاش - هار  هس  نارادساپ - خ  جدننس - جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661950-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661776-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/10/20هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/10/26عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگن دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

sophos 2 100  sgxsophos 2 100  sgx  هاگتسد هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1919

زاگن زاگن دیش   دیش یمومع   یمومع طباور   طباور دیدج   دیدج رازفا   رازفا مرن   مرن تاعالطا   تاعالطا ویشرآ   ویشرآ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لازوپورپ  هب  هجوتاب  عماجم  روما  رازفا  مرن  هخسن  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000098 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرشو  طیارش  قفو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یتعنص  یاهکرهش  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 20 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک رهش  ( it جرب  ) تاعالطا یروانف  عمتجم  داجیا  یهیجوت  یجنس و  ناکما  تاعلاطم  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000275 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لازوپورپ   لازوپورپ هبهب   هجوتاب   هجوتاب عماجم   عماجم روما   روما رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن کیکی   ناونع : : ناونع 2 12 1

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف عمتجم   عمتجم داجیا   داجیا یهیجوت   یهیجوت وو   یجنس   یجنس ناکما   ناکما تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2222
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک ،  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   0130330 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985008402 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   CXF-002 لدم یا  هفرح  ریوصت  ادص و   2XLR*FEMALE لاتیجید لباک  الاک :  مان 
هنایار میمص 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UPS متسیس ریافیتکر  لرتنک  دربراک   RCM لدم یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تاطابترا هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   CXM-002 لدم یا  هفرح  ریوصت  ادص و   2XLR/MALE لاتیجید لباک  الاک :  مان 

هنایار میمص 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک ،  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   0130330 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرن مرن رورس   رورس -- UPSUPS متسیس   متسیس ریافیتکر   ریافیتکر لرتنک   لرتنک دربراک   دربراک   RCMRCM  لدم لدم یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک -- ریوصت ریوصت وو   ادص   ادص   22 XLR*FEMALEXLR*FEMALE  لاتیجید لاتیجید لباک   لباک ناونع : : ناونع
یدربراک یدربراک یاهرازفا   یاهرازفا

2323
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نامرک 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 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

6134678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PACS) یکشزپ ریواصت  لدابت  یناگیاب و  متسیس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000145 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا مزال  دشاب  هتشاد  ار  یژولویدار  هورگ  دیتاسا  ناراکمه و  نامرد ، تنواعم  ینف  یاه  هیدات  دیاب  تکرش  لوصحم  روکذم و  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ رقتسم  بصن و  هعبات  هعومجم  ریز  زکارم  زا  یکی  رد  یراج  لاس  هامید  خیرات 26 زا  یراک  زور  تدم 14  هب  لوصحم 

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم  تکرش  کینورتکلا  تسپ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000197 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  اب  قباطم  تکرش  کینورتکلا  تسپ  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PACSPACS )) یکشزپ   یکشزپ ریواصت   ریواصت لدابت   لدابت وو   یناگیاب   یناگیاب متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2424

تکرش تکرش کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2525
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپسک سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000085 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیترآ زادرپ  هداد  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  یکسرپسک  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   total space security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 600 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست  دامنیراذگ  راب  هناماس 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   LGO رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000177 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2626

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم   LGOLGO رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   Infinity رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000178 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  قباطم   Infinity رازفا مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم   InfinityInfinity رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky total security for business هخسن هربراک ) هاجنپ  دصشش و   ) kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101003013000144 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  کیتامروفنا  یاروشو  اتفا  زوجم  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تیمق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

.ددرگ هعلاطم  امتح  ینف  تامدخ  حرش 

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

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

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/10/20هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GKWIN SOFTWARE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

kaspersky total security for bus inesskaspersky total security for bus iness هخسن   هخسن هربراک ) ) هربراک هاجنپ   هاجنپ وو   دصشش   دصشش  ) ) kasperskykaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط

2929

GKWIN SOFTWAREGKWIN SOFTWARE ناونع : : ناونع 3030

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 23 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لاسرا و  هنیزه   ) MSI لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت 
1101093985008421 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) MSI لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشاب یم  راکنامیپ 

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

رورس6134494 قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  یاهمتسیسلفق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تعرس6134549 فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 65)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

MSIMSI لدم   لدم رتور   رتور وو   نتنآ   نتنآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لگناد   لگناد هیهت   هیهت وو   زودنیو   زودنیو بصن   بصن وو   چاو   چاو لیرد   لیرد روتینام   روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3131

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PIC-238-m0030 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Camsco HM-01 v220-240 Hz 50 یتعنص درکراک  تعاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Camsco HM-01  v220 -240  Hz 50Camsco HM-01  v220 -240  Hz 50 یتعنص   یتعنص درکراک   درکراک تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 3232

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 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:DUAL OUT PUT CURRENT SENSOR/0145080 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008389 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
-SWITCH MANUAL CONTROL -H-BA یتراجت مان   TRK5448596000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  یتسد  لرتنک  هعطق  دیلک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 
ددع 5 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
MARTIN DECKER هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MARTIN DECKER یتراجت مان  یرافح  لکد  لسدول   WS-9-4-50 مگارفاید الاک :  مان 

هلغاغد حلاص  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 25 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
رذآ لیکو  ترصن  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   FPM-3191G-RCE لدم  TOUCH SCREEN لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

ایمیک رهم  اکلا  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN K-BETTER ELECTRICAL یتراجت مان   TYPE A لدم زوپ  هاگتسد  دربراک  هعطق  درب  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148707-061  ، 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

P/F:DUAL OUT PUT CURRENT SENSOR/0145080P/F:DUAL OUT PUT CURRENT SENSOR/0145080 ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 161 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/esg2ab4wker7c?user=37505&ntc=6134191
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134191?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52453595 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زاگ عیام و  هب  طوبرم   ) رسویدسنارت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
7 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( زاگ زاگ وو   عیام   عیام هبهب   طوبرم   طوبرم  ) ) رسویدسنارت رسویدسنارت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

یپیپ یسیس   لنپ -  -  لنپ لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی قرب   - - قرب ولبات   ولبات تاعالطا   تاعالطا رگشزادرپ   رگشزادرپ تراک   تراک یسیس -  -  لالا   یپیپ   گولانآ ، ، گولانآ یدورو   یدورو لانگیس   لانگیس لوژام ، ، لوژام قرب -  -  قرب ولبات   ولبات لیر   لیر ناونع : : ناونع
نویساموتا نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   PLCPLC  دربراک دربراک   S7- 1500S7- 1500 ویوی  

3535
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سنمیز یاه  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001120 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  یتراجت  مان   6ES 7390 لدم قرب  ولبات  لیر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناملآ ، S7 300 SIEMENS، SIEMENS یس لا  یپ  گولانآ ، یدورو  لانگیس  لوژام ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناملآ ، S7 300 SIEMENS، SIEMENS یس لا  یپ  لاتیجید ، یدورو  لانگیس  لوژام ، الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ولبات ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-300, CP341 لدم قرب  ولبات  تاعالطا  رگشزادرپ  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7341-1CH02-0AE0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7322-1BL00-0AA0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7321-1BH02-0AA0 لدم  SM 321 لاتیجید یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7331-7KF02-0AB0 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان  نویساموتا  لرتنک و  متسیس   PLC دربراک  S7-1500 وی یپ  یس  الاک :  مان 

تعنص تراجت  داکچ  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/25 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

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 

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

زا 161 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mydy29g8kgp2e?user=37505&ntc=6134548
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134548?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرامش ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1402

1101001173000136 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

یبایزرا و دانسا  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  مجح  مک  هناگادج و  تروص  هب  یبایزرا  داتسا  یراذگراب  هدوب و  یبایزرا  یاراد  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخن  ییاشگزاب  یداهنشیپ  تمیق  دانسا  قبط  زایتما  لقادح  بسک  مدع  ای 

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس یرامش   یرامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخطخ   ربرب   لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ یروآ   یروآ عمج   عمج یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
14021402

3636
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAFETY RELAY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005091 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PHONEIX هدنزاس عجرم   PHONEIX CONTACT یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس  دربراک  نانیمطا  هلر  الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CONTACT
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32338212-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   HIMA متسیس  ESD لناپ یکدی  یاه  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000603 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAFETY RELAYSAFETY RELAY ناونع : : ناونع 3737

HIMAHIMA  متسیس متسیس   ESDESD  لناپ لناپ یکدی   یکدی یاه   یاه لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3838
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0046679 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/10/24عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOCAL CONTROL STATION یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرب لصو  عطق و  لیاسو  هورگ :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6135737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOCAL CONTROL STATIONLOCAL CONTROL STATION ناونع : : ناونع 3939

رسرس هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک یلزید -  -  یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هداس - - هداس هخاش   هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ گنیروتینام -  -  گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 4040
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985008397 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 600 دادعت : 

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

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6133999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153172 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییولبات ریژآ   : - یهگآ ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/20 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458561 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  دادما و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییولبات ییولبات ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 4141

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   دادما   دادما نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456524 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

co2 لوسپک ژراش  پمپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

co2co2 لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش پمپ   پمپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا یاهرهش  رد  انبریز  رتم  رد 8000 هقبط  عومجم 15  اب  نامتخاس  لماش 3  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  نیمخ  نارجاهم و  و 
1101003198000022 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

نامتخاس هقبط  15 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تمدخ  هیارا   ) تسویپ تسیل  قبط  نیمخ  نارجاهم و  کارا و  یاهرهش  رد  لاسکی  یارب  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدیمشع سدنهم  سامت 08633881297  تسا ) ریذپ  ناکما  یکناب  ربتعم  همانتنامض  هئارا  دادرارق و  داقعنا 

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: 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 کارا   کارا یاهرهش   یاهرهش ردرد   انبریز   انبریز رتم   رتم 80008000 ردرد   هقبط   هقبط   1515 عومجم   عومجم اباب   نامتخاس   نامتخاس لماش  33   لماش قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیمخ   نیمخ وو   نارجاهم   نارجاهم

4444
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاعر امتح  تسویپ  رد  هدش  رکذ  دراوم  - یتسویپ تاحیضوت  قبط  تساوخرد  - تسا هباشم  دکناریا   - یقربریش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش 

1101092410001292 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ADEL- لدم  in 2 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 
لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم   DNG100

تس 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش سراپ  هقطنم  روما  ریذپ  سردآ  تروص  هب  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  لیمکت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000829 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلامش سراپ  هقطنم  روما  ریذپ  سردآ  تروص  هب  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ زاگ   زاگ نایرج   نایرج عطق   عطق یقرب   یقرب ریش   ریش وو   زاگ   زاگ تشن   تشن صیخشت   صیخشت یکینورتکلا   یکینورتکلا متسیس   متسیس تستس   ناونع : : ناونع 4545

یلامش یلامش سراپ   سراپ هقطنم   هقطنم روما   روما ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ تروص   تروص هبهب   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 4646
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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 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

6134832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000411 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک  ایرآ  دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   OELDBXXXXXSDMAX لدم یناشن  شتآ  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

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

نیمات ههام  تخادرپ 2 دشاب  یم  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزهو  الاک  لیوحت  ینف  لاوس  تسویپ  تاصخشم  قبط  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 03134515918 لاوس  ددرگ  ناتسرامیب  لیوحت  دیاب  دعب  هتفه  کی  الاک  ندش  هدنرب  تروص  رد  یمارگ  هدننک 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4747
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  متسیس  هب  نارهت  هاگتسیا  هناخنگاو  زیهجت  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلا  یتسویپ  دانسا  لاسراو  ( یتسد ای  یکینورتکلا  ) اضماورهم )

1101001338000271 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/03/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  همانیهاوگ  ینمیا و  تیحالص  همانیهاوگ  تازیهجت و  تاسیسات و  هبتر 5  تیحالص  همانیهاوگ  تکرش و  یتبث  کرادم  ریواصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  دیاب 

یکاس 02155126716 یاقآ  مرتحم  رظان  هرامش 

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122612-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: 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

دانسا دانسا لاسراو   لاسراو (( یتسد یتسد ایای   یکینورتکلا   یکینورتکلا )) اضماورهم اضماورهم  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس هبهب   نارهت   نارهت هاگتسیا   هاگتسیا هناخنگاو   هناخنگاو زیهجت   زیهجت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(( تسا تسا یمازلا   یمازلا یتسویپ   یتسویپ

4848
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  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 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآربنع یتعنص  هیحان  رد  زاگ  باعشنا  ددع  یارجا 70  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000277 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش و لیمکت  لیاف  هئارا  مدع  .دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  سپس  هدومن و  هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  دیاب  هدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  یقلت و  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  هتساوخ  دراوم 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

overcurrent monitor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000404 زاین :  هرامش 

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

هنزیو هداز 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

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

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآربنع دابآربنع یتعنص   یتعنص هیحان   هیحان ردرد   زاگ   زاگ باعشنا   باعشنا ددع   ددع   7070 یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4949

overcurrent monitorovercurrent monitor ناونع : : ناونع 5050
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ناهفصا ناتسا  دنره  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراوید -  بصن  هیاپ  هارمه  هب  ییولیک   CO2 6 لوسپک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092681000003 زاین :  هرامش 

دنره هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راشفا مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  راشفا  مثیم  هدنزاس  عجرم   kg 6 ردنلیس قیرح  ءافطا  دربراک  ژراش  لباق  یتسد   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوفا شزرا  رب  تایلام  اب  یمالعا  غلبم  - دشاب الاک  هارمه  هب  یلصا  روتکاف  تسا - یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب - یراوید  بصن  هیاپ  هارمه  هب  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  زور  زا 4  سپ  تخادرپ  دشاب -

8374134371 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46404500-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46403003-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000172 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  تسویپ  تمیق و  مالعتسا  یاه  مرف  هدش  لیمکت  نکساودشابیم  تسویپ  مالعتسا  ربارب  طیارش 

دشابیم دهشم  رد  رقتسم  یاهتکرش  اب  طقف  تیولوا 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36000612-051  ، 38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید بصن   بصن هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   ییولیک   ییولیک   CO2  6CO2  6 لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5151

قیرح قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154483 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
qlight دنرب رادروتوم  نریس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/26 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  رواک  هلعش SHARPEYE و  زاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005090 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شواچ نارکوش  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   SHARPEYE یتراجت مان   40/40L- LB لدم  flame UV-IR هلعش زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

qlightqlight دنرب   دنرب رادروتوم   رادروتوم نریس   نریس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

رواک رواک وو     SHARPEYESHARPEYE  هلعش هلعش زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 5454

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

6135764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامزآ لوسپک  دود و  زاسراکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001448 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
HONEYWELL هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   NFX-OPT-IV+ B501AP-IV لدم دود  زاسراکشآ  الاک :  مان 

سانیپسا تعنص  قرب و  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا.دوش  یم  دات  یلضا  یالاکداهنشیپ  طقف.دوش  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  اضاقت  مالقاو  طیارش  یسررب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43230173-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

شیامزآ شیامزآ لوسپک   لوسپک وو   دود   دود زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 5555
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کچوک عیانص  یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یاه  متسیس  تازیهجت و  بصن  قیرط  زا  شتآ  ربارب  رد  هقبط  نامتخاس 5  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001057000004 زاین :  هرامش 

کچوک عیانص  یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب  یم  تمیق  مالعا  تمدخ و  هئارا  هب  زاجم  یناشن  شتآ  نامزاس  دات  دروم  یاه  تکرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا  یمازلا  نامتخاس  لحم  زا  دیدزاب  - 2

.تسا یناشن  شتآ  نامزاس  ییاهن  دات  هب  طونم  دادرارق  ییاهن  غلبم  تخادرپ  - 3
.تسا تسویپ  یداهنشیپ  مالقا  تسرهف  هنومن  - 4

1513738511 یتسپ :  دک  کالپ 15 ،  متفه  نابلیخ  یلوبمالسا  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88550741-021  ، 88553363-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88550740-021 :: 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

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6135826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاگتسیا  قیرح  افطازا  یاه  لوسپک  کیتاتسا  رودیه  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000664 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح 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 یاه   یاه متسیس   متسیس وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن قیرط   قیرط زازا   شتآ   شتآ ربارب   ربارب ردرد   هقبط   هقبط   55 نامتخاس   نامتخاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 5656

اههاگتسیا اههاگتسیا قیرح   قیرح افطازا   افطازا یاه   یاه لوسپک   لوسپک کیتاتسا   کیتاتسا رودیه   رودیه تست   تست ناونع : : ناونع 5757
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3939   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6133942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004544000021 زاین :  هرامش 

ناتسرل هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرااب تمیق  ناتسرل  هاگشناد  یزکرم  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  دوش  هداد  تمیق  یتسویپ  مرف  نیع  اقیقد  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رظانداتزادعب 09169845762 یراک  زور  باسح 10 هیوستدوش  هداد  هدوزفا 

6815144316 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - دنولامک درجورب - هداج   5 رتمولیک - ناتسرل دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120089-066  ، 33120098-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120348-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1970-14011163 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/10/19هرامش عورش 1401/10/19   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6133988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراک میس  مدوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 5858

یتراک یتراک میس   میس مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5959
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
** دوش لماک  هجوت  تقد و  تسویپ  تساوخرد  هب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شبیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000403 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 1000  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازفا تخس  لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** دوش لماک  هجوت  تقد و  تسویپ  تساوخرد  هب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شبیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه هنیزه ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شبیپ   شبیپ هزور   هزور   4545 هیوست   هیوست دوش ** ** دوش لماک   لماک هجوت   هجوت وو   تقد   تقد تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد هبهب   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح

6060
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ناتسرل ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  طبترم  تامدخ  هارمه  هب   Fortigate 200F لدم لاوریاف  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003712000039 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش هدننک  تکرش  هچنانچ  تسا  رکذ  هب  مزالدیامن  هئارا  ار  ییاهن  تمیق  تسویپ  طیارش  تسویپ و  یاهلیاف  هب  هجوت  اب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  هتشادن 

دک دیهش ،  نابایخ  نارمچ ،  دیهش  یرتم  نابایخ 24   ، روپ عیفش  داشرف  دیهش  راولب  تیریدم ،  یرتم   60  ، دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6817785584 یتسپ : 

33241362-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241361-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6161
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هاشنامرک ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6134334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

new rock 16 fxo یو تگ  هاگتسد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1201003945000001 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

new rock 16 fxo یو تگ  هاگتسد  ددع  کی  - 
هاگتسد تاریمعت  لاس  ضیوعت و 5  لاس  یتناراگ 2  یاراد 

یتینما  عجارم  زا  یجنسرابتعا  همانیهاوگ  رابتعا و  نتشاد 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک هاشنامرک ،  لیوحت :  لحم 

هاگتسد تاریمعت  لاس  ضیوعت و 5  لاس  یتناراگ 2  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتینما عجارم  زا  یجنسرابتعا  همانیهاوگ  رابتعا و  نتشاد 

6714667369 یتسپ :  دک  یتموکح ،  تاریزعت  لک  هرادا  مود - یرتم  یس   - نمهب  22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38354744-083  ، 38360983-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360992-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

new rock  new rock  16  fxo16  fxo  یویو تگتگ   هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 6262
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قمع 40 تینوی )  ) out door کر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 

1101001074000357 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراپ نایوپ  رینارف  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HPI9U-OUTDOOR لدم تینوی  کر 9  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4040 قمع   قمع تینوی ) ) تینوی  ) ) out doorout door  کرکر ناونع : : ناونع 6363
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یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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

6134349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSX-PC5ES لدم کولف  دروک  چپ  تست  روتپادآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DSX Patch Cord Test Adapter Set For Catagory 5e Patch Cord

دشاب یم  شرافس  زا  سپ  زور  هس  نیمات  تلهم 
1101091536000310 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روپ مظعا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FORT یتراجت مان   DX لدم یتارباخم  هکبش  روتپادآ  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم ماجنا  یدعب  تامادقا  دات ، زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروصرد 

دشاب یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493343-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کولف کولف دروک   دروک چپچپ   تست   تست روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 6464
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ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یاراد  الاک  دیامن  هیهت  وکسیس 2921  رتور  هاگتسد  60 دادعت دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یراداتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یتا  هام  تخادرپ 2 

1101004884000096 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتا هام  تخادرپ 2  هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک  دیامن  هیهت  وکسیس 2921  رتور  هاگتسد  60 دادعت دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یراداتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221091-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یاراد   یاراد الاک   الاک دیامن   دیامن هیهت   هیهت   292 1292 1 وکسیس   وکسیس رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد 6060 دادعت دادعت دراد   دراد رظن   رظن ردرد   ناتسچولبو   ناتسچولبو ناتسیس   ناتسیس یراداتسا   یراداتسا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یتا   یتا هام   هام   22 تخادرپ   تخادرپ

6565
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

20Mbps/20Mbps نراقتم دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورس  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000195 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایهام تخادرپ  لاسکی و  تدم  هب  نابایخ 11 - ارزو  نابایخ  نارهت  داتس  رد  ( 20Mbps/20Mbps نراقتم دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورس  کنیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  FCP روجم نتشاد  یناما /  تروص  هب  یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  دنره  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هراوهام   هراوهام وو   میسیب   میسیب میساب ، ، میساب یتارباخم   یتارباخم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف 2020 Mbps/20MbpsMbps/20Mbps نراقتم   نراقتم دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 6666

مدوم مدوم سوم -  -  سوم وو   دربیک   دربیک تستس   میس -  -  میس اباب   نوفده   نوفده روتینام   - - روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 6767
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لاس لقادح 3  یاراد  زاین  دروم  یاه  الاک.دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  روتینام  سیک و  تاصخشم  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتناراگ 

1101092681000001 زاین :  هرامش 
دنره هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ تراجت  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   H530 لدم میس  اب  نوفده  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR1 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
اتنپس متسیس  اهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS یتراجت مان   MIDDLE TOWER لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 

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

یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TD-8816 لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8374134371 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46404500-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46403003-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ضایب  دابآ ـ  تنج  یاههاگتسیا  لصافدحریسم  یرونربیفو  قرب  لباکرتمولیک  یزاسهب 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000216 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتمولیک 4 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  رظن  دم  یلخاد  عون   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم   AC / DC دم چیئوس  هیذغت  عبنم  روترونیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001251 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
راک نفلت  سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HAWAEI یتراجت مان   W 1500 ناوت  AC / DC دم چیئوس  هیذغت  عبنم  روترونیا  الاک :  مان 

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  رظن  دم  یلخاد  عون  ) .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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف وو   قرب   قرب لباک   لباک رتمولیک   رتمولیک 44 یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6868

AC / DCAC / DC  دمدم چیئوس   چیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم روترونیا   روترونیا ناونع : : ناونع 6969
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زربلا ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

7821/1086 لدم وکسیس  پیو  نفلت  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001386000009 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143886144 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  داشرا  گنهرف و  هرادا  یوربور  یرهطم  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36176400-026  ، 34206642-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34206047-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت کرمگ  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 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

6134689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریاو  تسویپ  لیاف  قباطماقیقد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004951000002 زاین :  هرامش 

نارهت کرمگ  هدننک :  رازگرب 
UBIQUITI هدنزاس عجرم   UBIQUITI یتراجت مان   PBE-5AC-500 PowerBeam لدم  GHZ 5 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

فاریس یتعنص  تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379656411 یتسپ :  دک  نارهت ،  گرمگ  لک  هرادا  یتشهب  دیهش  نابایخ  سراف  جیلخ  نابایخ  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66273098-021  ، 66274515-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66256119-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس پیو   پیو نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 7070

GHZGHZ   55 سناکرف   سناکرف سلریاو   سلریاو یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7171
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26_0120458 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Wireless ویدار نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  تاریزعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6134746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEGRAND تروپ لنپ 24  چپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003945000002 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
Legrand تروپ لنپ 24  چپ  دیرخ  - 
تاریمعت هلاس  ضیوعت و 5  هلاس  یتناراگ 2 

یتینما  هعجارم  زا  یجنسرابتعا  همانیهاوگ  رابتعا و 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک هاشنامرک ،  لیوحت :  لحم 

 Legrand تروپ لنپ 24  چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریز یاه  یگزیو  اب 

تاریمعت هلاس  ضیوعت و 5  هلاس  یتناراگ 2 
یتینما  هعجارم  زا  یجنسرابتعا  همانیهاوگ  رابتعا و 

6714667369 یتسپ :  دک  یتموکح ،  تاریزعت  لک  هرادا  مود - یرتم  یس   - نمهب  22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38354744-083  ، 38360983-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360992-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WirelessWireless ویدار   ویدار نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7272

LEGRANDLEGRAND  تروپ تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ETHERNET SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005712 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یسررب  لباق  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  تسارح  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  داهنشیپ  اهنت 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ETHERNET SWITCHETHERNET SWITCH ناونع : : ناونع 7474
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رهشوب ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هوانگ  هبعش  هتفای  راتخاس  هکبش  یارجا  تهج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004202000064 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK10171E لدم  mm 101x50 داعبا یس  یو  یپ  سنج  کنارت  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ناریا کیناکم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هوانگ  هبعش  هتفای  راتخاس  هکبش  یارجا  تهج  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515759941 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یلم  کناب  تیریدم  یگنس  نایایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33321691-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321698-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروشک ییامیپاوه  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

6134958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN Switch 24p تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000023 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش هتفای   هتفای راتخاس   راتخاس هکبش   هکبش یارجا   یارجا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7575

SAN Switch 24pSAN Switch 24p ناونع : : ناونع 7676
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یروشک ییامیپاوه  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

6135013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP-10G-SR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000025 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  12 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  روحم  رد  یلنوت  ییویدار  ششوپ  تازیهجت  یزاسهب  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001460000312 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یتسویپ  تادنتسم  اب  قباطم  نامیپ  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco 10GBASE-SR SFP ModuleCisco 10GBASE-SR SFP Module ناونع : : ناونع 7777

نهآ نهآ هار   هار لکلک   هرادا   هرادا روحم   روحم ردرد   یلنوت   یلنوت ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7878
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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 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

6135089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPD 1905 لایرس تروپ  ظفاحم  اب  هارمه   PM-2212 رتور مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000300 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ رازفا  شجنس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  رازفا  شجنس  یتراجت  مان   NR100 لدم رتور  مدوم و  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: 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 یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشای سم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشم  اب  تکرش  نیا  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001051000297 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش رابنا  یدوجوم  هن  دشاب  تکرش  نیا  تساوخرد  قباطم  مالقا  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPD 1905SPD 1905 لایرس   لایرس تروپ   تروپ ظفاحم   ظفاحم اباب   هارمه   هارمه   PM-22 12PM-22 12 رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7979

لانرتنیا لانرتنیا هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 8080
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

power beam m5 ییویدار نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003245 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 4 دادعت : 

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

power beam m5 ییویدار نتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروشک ییامیپاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1U تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000029 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

power beam m5power beam m5 ییویدار   ییویدار نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 8181

Cisco Firepower 2 1 10  NGFW Appliance,  1UCisco Firepower 2 1 10  NGFW Appliance,  1U ناونع : : ناونع 8282
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مشش هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد  تیئور  تهج  هباشم ،  دک  ناریا  تنرتنیا ، تخاسریز  یناسرزورب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000340 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یراصنا میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR100i لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عنم نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  یالاک  حرش  هدهاشم  تهج  هباشم ، دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعادک.تسویپ  تسیل  هارمه  هب  تروپ  چوس 48 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000992 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-48TS-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هتشاد ندش  تیدپآ  تیلباقو  دشاب  هتشاد  مه  یتناراگو  دشاب  لانیجروادیابالاکو  دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  3 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگب رارق  مداخ ) یاقآ  03138222000) زکرم سانشراک  داتدرومدیاب  الاک.ودشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدشاب 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا تخاسریز   تخاسریز یناسرزورب   یناسرزورب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8383

تروپ تروپ 4848 چوس   چوس ناونع : : ناونع 8484
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقس جدننس و  اتید  یاه  نلاس  یاهردل  یزاسهب ocdf و ddf و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002271 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

تسا  هدنرب  هدهع  رب  مه  هریغ  لقن و  لمح و  اه و  هنیزه  هیلک 
دوش یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  میامض 

یرهاط 08733292236 سدنهم 

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

36217585-087  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زقس زقس وو   جدننس   جدننس اتید   اتید یاه   یاه نلاس   نلاس یاهردل   یاهردل وو     ddfddf  وو   ocdfocdf  یزاسهب یزاسهب ناونع : : ناونع 8585
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

6135457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب   2960XR24PSL وکسیس هکبش  چیئوس  دیرخ  هباشم !  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000167 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CISCO هدنزاس عجرم  روکف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش تمیق  مالعا   2960XR24PSL لدم افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش مالعا  هدننک  یتناراگ  تکرش  طیارش و 

.تسا یمازلا  یتساوخرد  تاصخشم  نیع  هدشرهم  ربتعم و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 

03133998100 و 8117 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت قباطم   قباطم ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     29602960 XR24PSLXR24PSL وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ هباشم !  !  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 8686
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000854 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین دات  دروم   refurbished یالاک دشاب و  ون  تسیاب  یم  الاک 

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043215-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: 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 چوس   چوس ناونع : : ناونع 8787
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000135 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  یراک و  پوکسا  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  یراذگراب  یتسویپ و  کرادم  مالعتسا و  دانسا  هیلک  ئاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف یراذگراب  هدش  رهم  ار  کرادم  افطل 

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

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6134154sophos 2100 sgx هاگتسد یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6134257 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6134487 یروانف  عمتجم  داجیا  یهیجوت  یجنس و  ناکما  تاعلاطم  هحفص 15)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6134497 هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک6134900 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسبقات6135155 یخیرات  هعومجم  کینورتکلا ) تظافح   ) متسیس یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6135353kaspersky هخسن هربراک ) هاجنپ  دصشش و   ) kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ 
تسویپ تاصخشم  قبط   total security for business

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یتارباخم یتارباخم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکیرتکلا6135737 روتارنژ  هداس - هخاش  هس  شک  یلوپ  گنیروتینام -  رگشیامن   - HDMI 1.4V لباک
رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  یلزید - 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000301 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S27NC725 لدم  in 27 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   X-32 لدم روتینام  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولفسوی  09374641849 .تسا زاین  دروم  چنیا  روتینام.دشابیم 27  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 8989
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب یزادنا  هارو  تست  بصن  یحارطرغت  لماش  هطخود  حرط  یاتساررد  لینبآ  هاگتسیا  یکیرتکلا  میالع  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسادانسا

1101001494000218 زاین :  هرامش 
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401099 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133956 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 3 یدنورهش  یاه  تساوخرد  تلافسآ - ) یکیفارت و  تازیهجت   ) ور هراوس  ربعم  زیهجت  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یربارت هار و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
05131293760 نفلت  :  یزادرپراک  هقطنم 3 یرادرهش  راهب  ناتسوب  لخاد  لصاف 7و9  دح  عیبر  هجاوخ  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن   بصن یحارط   یحارط رغت   رغت لماش   لماش هاگتسیا   هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا میالع   میالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090

(( تلافسآ تلافسآ وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت  ) ) ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9191
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جدننس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هیارا  یرتم  ددع 4/5  ود  تمیق  تسویپ / لیاف  قباطم  انیع  یتینما  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000037 زاین :  هرامش 
جدننس هاگدورف  تیریدم  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 : 

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

.دوش هیارا  یرتم  ددع 4/5  ود  تمیق  تسویپ / لیاف  قباطم  انیع  یتینما  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هس  هقطنم  حطس  رباعم  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091252000036 زاین :  هرامش 

نیوزق هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش هس  هقطنم  حطس  رباعم  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414776315 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  امیس  وادص  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33651986-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656703-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 9292

یرادرهش یرادرهش هسهس   هقطنم   هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدوب  دیرخ  تبث  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093467000060 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  باراد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدوب  دیرخ  تبث  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  رباعم  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481865317 یتسپ :  دک  باراد ،  یرادرهش  سردم  دیهش  نابایخ  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53525066-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53526010-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمال ینابایخ و  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000086 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوت عاعش  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   W 30 ناوت  SMD لدم ییانشور   LED پمال الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زابهش  حرط   w 120 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  یداهنشیپ  لوصحم  گولوتاک  دوش .  یراذگرابو  لیمکت  لماک  تروص  هب  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423041-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدوب   هدوب دیرخ   دیرخ تبث   تبث تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9494

پمال پمال وو   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ کرادم  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000096 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط جنس (  (  جنس تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9696
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هواز ناتسرهش  نامیلس  شخب  ایلع  نیهاش  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6134433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف   . یرایهد تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  وربا 12*40*35  ویناک 30*90*15-10  عافترا 30*90*15و  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - ددرگ هعلاطم 

1101100566000001 زاین :  هرامش 
هواز ناتسرهش  نامیلس  شخب  ایلع  نیهاش  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  30x90 cm داعبا ینتب   cm 15 تماخض اب  سرپ  تو  لودج  الاک :  مان 
ددع  1,350 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  15x30x90x10 cm داعبا ینتب  سرپ  تو  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع  670 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 12 عافترا  12x35x40 cm داعبا ینتب  وربآ  لودج  الاک :  مان 
ددع  350 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هواز یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

هیارا - ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   . یرایهد تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  وربا 12*40*35  ویناک 30*90*15-10  عافترا 30*90*15و  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  نیهاش ،  یاتسور   - نامیلس ناتسهد  - نامیلس شخب  - هواز ناتسرهش  - یوضر ناسارخ  ناتسا  هواز ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9544141719

53743790-051  ، 53953747-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53953747-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3535 ** 4040 ** 1212 وربا   وربا   1515 -- 1010 ** 9090 ** 3030 ویناک   ویناک وو   1515 ** 9090 ** 3030 عافترا   عافترا لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روار کوهید -  روحم  رد  یرتم  هس  ینتب  سکاب  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004048000056 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ربارب  رثکادح  سکاب  کی  یارب  یداهنشیپ  دحاو  غلبم  رد  برض  سکاب  دادعت  .دوش  تسویپ  هدش  اضما  رهم و  لیمکت و  ِداهنشیپ  گرب  ریوصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دحاو » غلبم  رد  برض  سکاب  دادعت   » اب ربارب  دیاب  دوشیم  تبث  هناماس  رد  هک  یداهنشیپ  لک  غلبم  .دشاب  طسوتم  تالماعم  باصن 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هسهس   ینتب   ینتب سکاب   سکاب لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  تعرس  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000027 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ نیون  عیانص  نارتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   GSN یتراجت مان   GSN-RC301 لدم تعرس  تافلخت  تبث  یرادار  هناماس  یکیفارت  جنس  تعرس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  دانسا  هیلک  یاضما  رهم و  .مالعتسا  دانسا  قباطم  تاصخشم  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن لیوحت و  زا  سپ  هام  شش  لقادح  تخادرپ  .تسا 

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.مالعتسا دانسا  قباطم  هدوسرف  یکیفارت  یاهولباترس  یزاسون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000028 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دادرارق عوضوم  ماجنا  زا  سپ  هام  شش  لقادح  تخادرپ  .تسا  یمازلا  مالعتسا  دانسا  هیلک  یاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یرادار   یرادار هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

هدوسرف هدوسرف یکیفارت   یکیفارت یاهولباترس   یاهولباترس یزاسون   یزاسون ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هم - رمشاک - نکسدرب - دابانگ - ناتسجب یاهناتسرهش  یاهروحم  رد  جوم )  ود  لیردراگ  یزلف (  ظافح  یمجح )  ) یارجا مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیردیح تبرت  - تالو

1101001423000213 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6134741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( جوم جوم ودود   لیردراگ   لیردراگ یزلف (  (  یزلف ظافح   ظافح یمجح ) ) یمجح  ) ) یارجا یارجا ناونع : : ناونع 10 110 1

ورباو ورباو ویناک   ویناک لودج ، ، لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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هدش  تبث  رادقم  تاصخشم و  اب  ورباو  ویناک  لودج ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  نیفرط  قفاوت  قبط  تخادرپ  هوحن 

1101005196000001 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دابادعس  زیراک و  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 12 عافترا  12x35x40 cm داعبا ینتب  وربآ  لودج  الاک :  مان 
ددع 7,000 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نتب نایواک  هدنزاس  عجرم  قرش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  30x30 cm داعبا ینتب  سنج   cm 15 تماخض اب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

قرش
عبرم رتم  7,000 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
مج نتب  سیتب  هدننک  هضرع  عجرم   kg 67 یدنب هتسب  دقاف   50x40x15 cm زیاس کشخ  یسرپ  ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ینف و هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نتب  ناملا  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  تلاپ  یدنب  هتسب  عون   cm 20 عافترا  30x30 cm داعبا یسرپ  ویناک  لودج  الاک :  مان 
سراپ نتب  ناملا  یسدنهم 

ددع 7,000 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وربا 40*35*12 لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینتب 30*30*15 لودج 
ینتب 40*50*15 لودج 

وویناک 30*30*15 لودج 

9593118576 یتسپ :  دک  زیراک ،  یرادرهش  نایچنوتوت –  یاهتنا خ  زیراک –  رهش  یوضر –  ناسارخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54564442-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54563000-051 :: 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

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

6134782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسهب   یزاسهب تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت گنربش   گنربش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسویپ ینف  تاصخشم  تادنتسم و  دروآرب و   ، کرادم قبط  یکیفارت ( مئالع  اهولبات و  یزاسهب  تهج  یکیفارت  گنربش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001551000064 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلقداژن دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   m 45 رادقم یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 1/22 ضرع  HW3202 لدم درز  گنربش  الاک :  مان 

لور 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یلقداژن دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   m 45 رادقم یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 1/22 ضرع  HW1204 لدم یروبنز  هنال  زبس  گنربش  الاک :  مان 
لور 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   4500x122 cm زیاس  B.804 دک یکیفارت  زبس  گنربش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یمتسر رلیرت  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   RMR هدنزاس عجرم  یلور  هتسب   mm 50/8 زیاس دیفس  گنربش  الاک :  مان 
لور 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یلقداژن دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   m 20 رادقم یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 0/61 ضرع  HW3202 لدم درز  گنربش  الاک :  مان 

لور 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یلقداژن دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   m 45 رادقم یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 1/22 ضرع  HW1203 لدم یروبنز  هنال  زمرق  گنربش  الاک :  مان 
لور 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یمتسر رلیرت  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   RMR هدنزاس عجرم  یلور  هتسب   mm 50/8 زیاس درز  گنربش  الاک :  مان 

لور 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یلقداژن دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   m 45 رادقم یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 1/22 ضرع  HW3204 لدم زبس  گنربش  الاک :  مان 
لور 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک  تکرش  هجوت  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب لاوس  هنوگ  ره  تهج  دیامن .  لیوحت  هیهت و  ار  الاک  تسویپ  دروآرب  ینف و  تاصخشم  کرادم و  قبط  یتسیاب  هدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  یاه  دک 

.دامن لصاح  سامت  هرامش 09139436030  هب  ششوک  سدنهم  یاقآ 

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنشورف ، یا هبرگ  مشچ  بسچو  یاهبرگمشچ  یرنف ، یکیفارت  هناوتسا  یاهلژ ، طورخم  خیملگ ،  ) ینمیا مالقا  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیحالص هک  یناگدننک  نیمأت  ناگدننکدیلوت و 

1101001162000201 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای دنشاب ، نامزاس  نیا  دأت  دروم  دنشاب و  مالقا  هضرع  ایدیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  اردادرارق  عوضوم  مالقا  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  ، دنشاب ملاعتسا  عوضوم  مالقا  نیمأت  هنیمز  ردربتعم  بسک  یهاوگ  یاراد 

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

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...تیحالص هک  یناگدننک  نیماتو  ناگدننکدیلوت  ناگدنشورف ، ( بدحم هنیآ  رپوتسا و  ریگتعرس  ، یسرجوین ) ینمیا مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000203 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای دنشاب ، نامزاس  نیا  دأت  دروم  دنشاب و  مالقا  هضرع  ایدیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  اردادرارق  عوضوم  مالقا  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  ، دنشاب ملاعتسا  عوضوم  مالقا  نیمأت  هنیمز  ردربتعم  بسک  یهاوگ  یاراد 

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

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ بسچو   بسچو یاهبرگمشچ   یاهبرگمشچ یرنف ، ، یرنف یکیفارت   یکیفارت هناوتسا   هناوتسا یاهلژ ، ، یاهلژ طورخم   طورخم خیملگ ، ، خیملگ  ) ) ینمیا ینمیا مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 104104

(( بدحم بدحم هنیآ   هنیآ وو   رپوتسا   رپوتسا ریگتعرس   ریگتعرس ،، یسرجوین یسرجوین )) ینمیا ینمیا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 105105

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

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

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

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

6135201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیرورت دض  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000062 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسیرورت دض  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنشورف ، یا هبرگ  مشچ  بسچو  یاهبرگمشچ  یرنف ، یکیفارت  هناوتسا  یاهلژ ، طورخم  خیملگ ،  ) ینمیا مالقا  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیحالص هک  یناگدننک  نیمأت  ناگدننکدیلوت و 

1101001162000202 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای دنشاب ، نامزاس  نیا  دأت  دروم  دنشاب و  مالقا  هضرع  ایدیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  اردادرارق  عوضوم  مالقا  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  ، دنشاب ملاعتسا  عوضوم  مالقا  نیمأت  هنیمز  ردربتعم  بسک  یهاوگ  یاراد 

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

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیرورت تسیرورت دضدض   دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 106106

یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ بسچ   بسچ وو   یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ یرنف ، ، یرنف یکیفارت   یکیفارت هناوتسا   هناوتسا یاهلژ ، ، یاهلژ طورخم   طورخم خیم ، ، خیم لگلگ    ) ) ینمیا ینمیا مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  ود  هقطنم  رد  ناولهپ و ...  نیطسلف ، نابایخ  هیناما ، سردم ، راولب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095566000058 زاین :  هرامش 
زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشابیم یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تاصخشم  دانسا و  - 2

یکلام سدنهم  یاقآ  رتشیب 09163082034  تاعالطا  بسک  تهج  - 3

6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،   2 هقطنم یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849446-061  ، 33849445-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849445-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 450  هب  رتم  یتناس  عافترا 5  هب  یکیتسال 33*90  ریگتعرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000058 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   33x90x5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 450 دادعت : 
1401/11/05 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

زاوها زاوها یرادرهش   یرادرهش ودود   هقطنم   هقطنم ردرد   وو ...  ...  ناولهپ   ناولهپ نیطسلف ، ، نیطسلف نابایخ   نابایخ هیناما ، ، هیناما سردم ، ، سردم راولب   راولب یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

رتم رتم یتناس   یتناس   55 عافترا   عافترا هبهب     9090 ** یکیتسال  3333 یکیتسال ریگتعرس   ریگتعرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

طخ6134891 رب  لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ  مالعتسا 
لاس 1402 یرامش  ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف 5 زا  سپ  تامدخ  هلاس و  یتناراگ 1  یاراد  رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تسویپ  لیاف  طیارش  اب  قبطنم  الماک  هلاس 

1101005465000041 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALEL-HM6001 لدم تشگنارثا  دک و  تراک و  ریذپ  هعسوت  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 
سوت تعنص  نوتلآ 

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

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب هدش  تسویپ  طیارش  اب  قباطم  الماک  یکینورتکلا  لفق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230694-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یارب   یارب   IPIP ربرب ینتبم   ینتبم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد تومیر  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
** دوش لماک  هجوت  تقد و  تسویپ  تساوخرد  هب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شبیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000406 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  ینوی  یفارگوتامورک  هاگتسد  کیتاموتا  رلپمس  دربراک  دک 62743077  هعطق  برد  الاک :  مان 

سیئوس
ددع 1 دادعت : 

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

راد تومیر  یقرب  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** دوش لماک  هجوت  تقد و  تسویپ  تساوخرد  هب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شبیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: 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

راد راد تومیر   تومیر یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدالوف هرکرک  بصن  تخاس و  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  نآ  لیمکت  دشاب و  یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  تسیل 

1101004658000061 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زیربت تراجت  نیمرآ  هدننک  هضرع  عجرم   2x12 m داعبا  mm 1 تماخض یدالوف  یا  هرکرک  قرو  الاک :  مان 
تیش 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ قاصلا  لیمکت و  تسویپ  تسیل  امتح 

دندرگ یم  فذح  دننکن  لیمکت  ار  تسویپ  تسیل  هک  یناگدننک  نیمات 

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا هقطنم  هپس  کناب   :: 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 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

6134731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیم کی  هلول  اب  لیم  تانبک 4  یلپ  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیوس دروکر  کیتاموتا  یا  هشیش  برد 
1101030138000011 زاین :  هرامش 

مالیا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   2M-LS لدم  1x1 m زیاس تانبرک  یلپ  لیتسا و  سنج  هرجنپ  رد و  فافش  هرکرک  الاک :  مان 

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

RECORD هدنزاس عجرم  ارامات  کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   STA20 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  یهاوگ  لاسرا  هدوزفا ، شزرا  رب  تایلام  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لحم  ات  لمح  هیارک 

6931613677 یتسپ :  دک  سناژروا ،  یوربور  یدعس  هارراهچ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337412-084  ، 33367107-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331755-084 :: 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

سیوس سیوس دروکر   دروکر کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد لیم   لیم کیکی   هلول   هلول اباب   لیم   لیم   44 تانبک   تانبک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 113113

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

6135188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  گنیکراپ (  برد  یکج  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000389 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  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
( زرواشک یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  ون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09153751153 /  09366107762  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 قبط   قبط گنیکراپ (  (  گنیکراپ برد   برد یکج   یکج دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 1141 14
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یهاگتسیا ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یر سکیا  یاه  هاگتسد  یا  هرود  دیدزاب  ییاجباج و  ، یزادنا هار  بصن  ، یرادهگن ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004829000083 زاین :  هرامش 

یهاگتسیا ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یر سکیا  یاه  هاگتسد  یا  هرود  دیدزاب  ییاجباج و  ، یزادنا هار  بصن  ، یرادهگن ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یهاگتسیا ،  ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا   14 هقبط نهآ  هار  یزکرم  تارادا  نامتخاس  اقیرفآ - خ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519733111 یتسپ : 

55127820-021  ، 55122800-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127816-021 :: 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

هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم و  قبط  سنالوبمآ  یاه  هنایشآ  تهج  بصن  اب  هارمه  یقرب  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101092977000137 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982066-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: 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

یریر سکیا   سکیا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یایا   هرود   هرود دیدزاب   دیدزاب وو   ییاجباج   ییاجباج ،، یزادنا یزادنا هار   هار بصن   بصن ،، یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 115115

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سنالوبمآ   سنالوبمآ یاه   یاه هنایشآ   هنایشآ تهج   تهج بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش

1161 16
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سراف یا  هقطنم  قرب  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

6135419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  اب   ) رهشوب لاقتنا  روما  تهج  دنبهار  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000474 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ تاصخشم  اب   ) رهشوب لاقتنا  روما  تهج  دنبهار  بصن  دیرخ و  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرصان یاقآ  تاعالطا 09171775715  بسک  تهج 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دنبهار دنبهار بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ اهب  مالعتسا  تسیل  قباطم  تانبرک  یلپ  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004658000060 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   4M-LS لدم  1x1 m زیاس تانبرک  یلپ  لیتسا و  سنج  هرجنپ  رد و  فافش  هرکرک  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ قاصلا  لیمکت و  تسویپ  تسیل  امتح 

دندرگ یم  فذح  دنشاب  هدرکن  لیمکت  ار  تسویپ  تسیل  هک  یناگدننک  نیمات 

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یتینما6133968 هحفص 65)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

طخ6134891 رب  لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ  مالعتسا 
لاس 1402 یرامش  ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسیرورت6135201 دض  هحفص 65)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  نهآ  هار  سیلپ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000217 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   Alphatech یتراجت مان   AH 418 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب نهآ   نهآ هار   هار سیلپ   سیلپ یارب   یارب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم زا  دیدزاب  .تسویپ  دادرارق  طیارش  اب  قباطم  یریوصت  تراظن  متسیس  تخاسریز  یارجا  هیهت و  یراکنامیپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101001017000703 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعومجم زا  دیدزاب  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  هنیزه  دروارب  نینچمه  تکرش و  هموزر  هتبثم و  کرادم  هارمه  هب  اضما و  دادرارق  سیون  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگلس 75358722 یاقا  سانشراک  .دشاب  یم  تسویپ  دیدزاب  مرف  تسیمازلا  تمیق  هیارا  زا  لبق 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزوریف یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6134257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ  هارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093782000004 زاین :  هرامش 

ناجریس ناتسرهش  یزکرم  شخب  هزوریف  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ  1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناجریس نامرک ،  لیوحت :  لحم 

ددرگیم دودرم  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرک  اضما  رهم و   ، لیمکت تیور ، زا  سپ  تسویپ  کرادم  دانسا و  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814633111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادشخب  مایخ  نابایخ  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42232481-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235082-034 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یراکنامیپ   یراکنامیپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 161 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hz99hmmqq25sa?user=37505&ntc=6134216
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134216?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ake5tfmb2fvbz?user=37505&ntc=6134257
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134257?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6134278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف 

1101096123000060 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
رظان قفا  انیب  هدننک 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  .دشاب 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه .دشاب   .دشاب یمیم   لوبق   لوبق دروم   دروم رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب     DS-9632  NI - I8DS-9632  NI - I8 لدم   لدم ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

122122
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زربلا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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 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

6134355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  جرک  سیدرف  داینب  رد  یزادنا  هارو  بصن  تهج  لماک  تازیهجت  اب  هتسبرادم  نیبرود  یتینماو  یتظافح  روما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب 02632547470 رتشیب  تاعالطا  تهج  درادزاین 

1101005294000010 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس

هاگتسد 1,345 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرک سیدرف  ناتسرهش  داینب  رد  یزادنا  هارو  بصن  تهج  لماک  تازیهجت  اب  هتسبرادم  نیبرود  یتینماو  یتظافح  روما  ماجنا  تهج  هرادا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 02632547470 رتشیب  تاعالطا  تهج  درادزاین  تسویپ  تسیل  قبط 

3149779484 یتسپ :  دک  تیبرت ،  نابایخ  یرادا  تیاس  یناقلاط  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32547431-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32547431-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش هقطنم  ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نیوزق  ) برغ

نیوزق 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

6134497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یتینماو   یتینماو یتظافح   یتظافح روما   روما ناونع : : ناونع 123123

نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124
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نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003324000008 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  برغلامش  ییویدار  تاررقم  میظنت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیتاموینپ وتسف  هدننک  هضرع  عجرم   FBS-SUB لدم یکیرتکلا  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

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

زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   NEXANS یتراجت مان  هرقرق   m 1 لوط  SFTP لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
هرقرق 50 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CAB-9K10AEU لدم  POWER CORD هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   HDBW4231 لدم  IP گولانآ -  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59225 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414675915 یتسپ :  دک  ییویدار ،  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  لک  هرادا  کالپ 80 ـ  هچوک 31 ـ  هاگشناد ـ  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33543428-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33543434-028 :: 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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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  یوخ  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000107 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرتسد تهج  دیامن -  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  روهمم  هدش و  لیمکت  تروص  هب  ار  هطوبرم  کرادم  ریاس  ءاهب و  تسرهف  لودج  یتسیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  هدش  همیمض  یاهلیاف  هب  هژورپ  کرادم  هب 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 125125
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 module imx385 hisilicon 3516 sony starvis  : --- تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 motorized zoom lens 4 m ---

ماد  دیپسا  نیبرود  سیک  ---
ددع مادک 3  ره 

1101091645003241 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   LVF-5005C-S4109 لدم هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ارآ کت  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS هدنزاس عجرم   AXIS یتراجت مان   Q60-E/-C لدم یکیفارت  تراظن  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.دریگ رارق  یضاقتم  دات  دروم  دیاب  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34622389-011  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

رهره ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود سیک   سیک --- ---   module imx385 his ilicon 3516  sony s tarvis  module imx385 his ilicon 3516  sony s tarvis  - - -motorized zoom lens  4 m- - -motorized zoom lens  4 m --- --- ناونع : : ناونع
ددع ددع مادک  33   مادک

126126
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشماب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000236 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشماب  نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

سانشراک طسوت  الاک  دات  مدع  الاک و  تریاغم  تروص  رد  دشاب  یم  هامود  یمسر  روتکافو  الاک  لیوحتدعب  هیوست  دشاب  یم  لحمرد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  تدوع  الاک  هطوبرم 

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52236211-051  ، 52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعکی v2531LKD لدم کینوساناپ  ماد  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددعکی  S1131 کینوساناپ یتعنص  هتسبرادم  نیبرود 

1101050308000022 زاین :  هرامش 
نادمه یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CW500 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددعکی v2531LKD لدم کینوساناپ  ماد  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددعکی  S1131 کینوساناپ یتعنص  هتسبرادم  نیبرود 

دوش یرازگراب  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف  شیپ 
دامن یراددوخ  هباشم  مالقا  یراذگ  تمیق  زا 

6519616673 یتسپ :  دک  دادما ،  نابایخ  تلم -  راولب  اروشاع -  نادیم  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34249411-081  ، 34229410-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34249411-081 :: 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

ماد ماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یشک  لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090688000053 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 
یتسویپ لیاف  قبط 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم.سانشراک دات  زا  دعب  هیوست  ( دیدزاب زا  دعب  ) هدننک نیمات  هدهع  رب  بصن  یشک و  لباک  هنیزه.یتسویپ  لیافدنرب  لانیجروا و  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یقرشناجیابرذآ  زا  ناگدننک  نیمات.تسیمازلا  تمیق  دروآرب  تهج  دیدزابددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  تروص  هب  یداهنشیپ 

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 129129
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000302 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  دیرخ ،  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

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

یتسویپ تادنتسم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: 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 دانسا   دانسا قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپو   ینابیتشپو یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 130130
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک 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

6135155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروارب ساسارب  هاشنامرک  ناتسبقات  یخیرات  هعومجم  کینورتکلا ) تظافح   ) متسیس یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ 

1101003240000092 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

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

و ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  ) قرب تاسیسات  هبتر  یاراد  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  ودشاب  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسیمازلا هناماس  رد  سامت  هرامش  رکذ   ) .دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرشای 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: 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

دروارب دروارب ساسارب   ساسارب هاشنامرک   هاشنامرک ناتسبقات   ناتسبقات یخیرات   یخیرات هعومجم   هعومجم کینورتکلا ) ) کینورتکلا تظافح   تظافح  ) ) متسیس متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   عوطقم   عوطقم تمیق   تمیق تروصب   تروصب دروآرب.تسویپ   دروآرب.تسویپ

131131
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادارارق  قباطم  لوپ  لمح  وردوخ  تاقحلم  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرگسع .دشابیم 75358222  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  اضما و  مدع 

1101001017000704 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ اهب  مالعتسا  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007020000124 زاین :  هرامش 

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تیاعر  ار  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  مامت  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31425559-034 :: 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

لوپ لوپ لمح   لمح وردوخ   وردوخ تاقحلم   تاقحلم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 132132

ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 161 ھحفص 99 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/seuu7plk9qxb2?user=37505&ntc=6135481
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6135481?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eu89s2a8qhh23?user=37505&ntc=6135708
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6135708?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6134380 ( یتسویپ کرادم  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  هحفص 65)تاعطق و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تعرس6134549 فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 65)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

طخ6134891 رب  لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ  مالعتسا 
لاس 1402 یرامش  ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یروشک ییامیپاوه  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

6134130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO Access Point تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000024 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  26 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: 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

6134130CISCO Access Point(100 هحفص )  accessaccess

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

متسیس6134854 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  --  PLC ولبات هاگتسد  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
ADCAccess Control ددرت لرتنک 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

CISCO Access PointCISCO Access Point ناونع : : ناونع 134134
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروم6134278 رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  لوبق 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6134832 مالعا  هحفص 31)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6135471 مالعا  تازیهجت  هحفص 31)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرام تنیوپ  سسکا  ویدار -   ip-com لدم AP340V1-0 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

رورس6134494 قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  یاهمتسیسلفق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

کرام6135097 تنیوپ  سسکا  ویدار -   ip-com لدم AP340V1-0(101 هحفص سسکا  ( سسکا

کرام کرام تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ویدار -  -  ویدار   ip-comip-com  لدم لدم AP340V1- 0AP340V1- 0 ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6134494 قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  یاهمتسیسلفق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

متسیس6134854 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  --  PLC ولبات هاگتسد  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
ADCAccess Control ددرت لرتنک 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

طخ6134891 رب  لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ  مالعتسا 
لاس 1402 یرامش  ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6134549 فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 65)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6134549 فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 65)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  بصن  لحارم  یتناراگ و  یاراد  یتسویپ  طیارش  اب  قبطتنم  هبعش  رورس  قاتا  تهج  تقرس  قیرح و  دض  برد  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات 

1101005465000040 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراددوخ  یراذگ  تمیق  زا  دشاب  رظن  دم  یالاک  اب  ریاغم  هکیتروص  رد  تسا و  یمازلا  یتسویپ  کرادم  دافم  مامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230694-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094994000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  قیرح  یوردوخ  هب   HD78 نت یادنویه 8  یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  یربراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  120/000/000/000 دروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   بصن   بصن لحارم   لحارم وو   یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش اباب   قبطتنم   قبطتنم هبعش   هبعش رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج تقرس   تقرس وو   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات

136136

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح یوردوخ   یوردوخ هبهب     HD78HD78 نتنت     88 یادنویه   یادنویه یوردوخ   یوردوخ یساش   یساش هاگتسد   هاگتسد   88 یزاس   یزاس یربراک   یربراک ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  بصن  لحارم  یتناراگ و  یاراد  یتسویپ  طیارش  اب  قبطتنم  هبعش  رورس  قاتا  تهج  تقرس  قیرح و  دض  برد  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات 

1101005465000042 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد  هدش و  تسویپ  طیارش  اب  قبطنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230694-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نانامرهق6133880 یاه  هاگتسیا  قیرح  نالعا  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  تست ،  هحفص 8)نیمات ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاراد6134296 یتسویپ  طیارش  اب  قبطتنم  هبعش  رورس  قاتا  تهج  تقرس  قیرح و  دض  برد  ددع   2
هدننک نیمات  هدهع  هب  بصن  لحارم  یتناراگ و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رد6134309 هقبط  عومجم 15  اب  نامتخاس  لماش 3  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ تسیل  قبط  نیمخ  نارجاهم و  کارا و  یاهرهش  رد  انبریز  رتم  8000

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتآ6134373 قیرح  یوردوخ  هب   HD78 نت یادنویه 8  یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  یربراک 
یناشن

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

یاراد6134397 یتسویپ  طیارش  اب  قبطتنم  هبعش  رورس  قاتا  تهج  تقرس  قیرح و  دض  برد  ددع   2
هدننک نیمات  هدهع  هب  بصن  لحارم  یتناراگ و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

هقطنم6134399 روما  ریذپ  سردآ  تروص  هب  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  لیمکت و 
یلامش سراپ 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هدهع هدهع هبهب   بصن   بصن لحارم   لحارم وو   یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش اباب   قبطتنم   قبطتنم هبعش   هبعش رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج تقرس   تقرس وو   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات

138138
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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 یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6134832 مالعا  هحفص 31)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6135124 ءافطا  متسیس  هب  نارهت  هاگتسیا  هناخنگاو  زیهجت  تایلمع  یارجا 
( تسا یمازلا  یتسویپ  دانسا  لاسراو  ( یتسد ای  یکینورتکلا  ) اضماورهم )

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یراوید6135229 بصن  هیاپ  هارمه  هب  ییولیک   CO2 6 هحفص 31)لوسپک قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6135471 مالعا  تازیهجت  هحفص 31)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا6135766 یاه  متسیس  تازیهجت و  بصن  قیرط  زا  شتآ  ربارب  رد  هقبط  نامتخاس 5  یزاس  نمیا 
قیرح

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اههاگتسیا6135826 قیرح  افطازا  یاه  لوسپک  کیتاتسا  رودیه  هحفص 31)تست  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

کینورتکلا6134543 تظافح  هحفص 12)یاهمتسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسبقات6135155 یخیرات  هعومجم  کینورتکلا ) تظافح   ) متسیس یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک 

هحفص 86) 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

قیرح6134832 مالعا  هحفص 31)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " 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

سیوس6134731 دروکر  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  لیم  کی  هلول  اب  لیم  تانبک 4  یلپ  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هجرد 2 دزی  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تسپ حطس 3 55 

دزی 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

6134649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  وردوخ ) قرب  ریگدزد ، هدروخ ، شرب  روتوم  ) اهناتسرنه تباب  یشزومآ  هعومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003144000026 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   55   3 حطس   2 هجرد  ) دزی ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریطمام تردق  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   TGH یتراجت مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون  دنتسا  یور  وردوخ  قرب  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

؛ ددرگ ظاحل  طیارش  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713417 یتسپ :  دک  نواعت ،  هار  هس  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8250660-0353  ، 38250660-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254791-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم6134649 وردوخ ) قرب  ریگدزد ، هدروخ ، شرب  روتوم  ) اهناتسرنه تباب  یشزومآ  هعومجم  دیرخ 
تسویپ تاصخشم 

هحفص 106) ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم وردوخ ) ) وردوخ قرب   قرب ریگدزد ، ، ریگدزد هدروخ ، ، هدروخ شرب   شرب روتوم   روتوم )) اهناتسرنه اهناتسرنه تباب   تباب یشزومآ   یشزومآ هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج زا  ریغ  ییالاک  دشاب و  یم  تسویپ  لودج  ربارب  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  شرافس  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمن رظن  دم  هدش  یراذگراب 

1101001497000061 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نپاژ هدنزاس  روشک  یگنشوه  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  هدنزاس  عجرم  دقاف  نناک  یتراجت  مان   EOS 500D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  هدوب و  لانیجرا  الاک  تسیاب  یم  امتح  دوب و  دهاوخ  دودرم  رگید  داهنشیپ  هنوگ  ره  :: و  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 140140

لاتیجید لاتیجید سیلوک   سیلوک یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ لاتیجید   لاتیجید وزارت   وزارت یایا -  -  هلت   هلت یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ پوکسورکیم   پوکسورکیم ویرتسا   ویرتسا ناونع : : ناونع 141141
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دامرف تقد  الاک  ره  تاحیضوت  هب  هباشم -  دک  ناریا  هاگشناد -  تسیز  طیحم  هورگ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000042 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   STMDLX-T لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  ویرتسا  الاک :  مان 

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

ناشیدنا ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   ECOTONE هدنزاس عجرم   ECOTONE یتراجت مان   SGN-5220 لدم یا  هلت  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
یعاس

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

راهباچ دازآ  هقطنم  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   AMD یتراجت مان  نیسیدم  هلت  متسیس   AMD-2500 لدم  examination نیبرود الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت زرواشک  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   ALT لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید  وزارت  الاک :  مان 

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

بایدر هشیمه  سایقم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TESA یتراجت مان   mm 200 زیاس لاتیجید  سیلوک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سیلوک لمح -  لباق  لاتیجید  وزارت   - Vmotal d ددع و راهچ   didseth m1 یا هلت  نیبرود  -  oPTIKA SLX - 3 لدم پوکسورکیم  ویرتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک 197-500 ویوتوتیم 

9617976487 یتسپ :  دک  یروانف ،  یشهوژپ و  تنواعم  یراوزبس  - میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44013387-051  ، 44012521-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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

6135103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا ید 10  یس  لا  اب  لسکیپاگم )  ) 48M نیبرود اب   YAXUM YX AK36 پول تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005027000237 زاین :  هرامش 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09126888231 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631714191 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77330175-021  ، 88466200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466200-021 :: 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

ساسارب6133993 نهآ  هار  سیلپ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ
مالعتسادانسا

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6134052 یساکع  هحفص 12)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6134257 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دروم6134278 رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  لوبق 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6134355 نیبرود  یتینماو  یتظافح  هحفص 86)روما  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6134380 ( یتسویپ کرادم  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  هحفص 65)تاعطق و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود6134497 هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6134630module imx385 hisilicon 3516 sony starvis ---motorized zoom lens 4 ---
ددع مادک 3  ره  ماد  دیپسا  نیبرود  سیک  ---  m

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

چنیا چنیا   1010 یدید   یسیس   لالا   اباب   لسکیپاگم ) ) لسکیپاگم  ) ) 4848 MM  نیبرود نیبرود اباب     YAXUM YX AK36YAXUM YX AK36 پول   پول ناونع : : ناونع 142142
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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

هحفص 86)نیبرود6134817 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد6134841 هتسبرادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک6134900 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6134931 دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  هحفص 86)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6135023 - یهاگشیامزآ لاتیجید  وزارت  یا -  هلت  یساکع  نیبرود  یهاگشیامزآ -  پوکسورکیم  ویرتسا 
لاتیجید سیلوک 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا6135103 ید 10  یس  لا  اب  لسکیپاگم )  ) 48M نیبرود اب   YAXUM YX AK36 هحفص 12)پول نیبرود  ( نیبرود

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

لوپ6135481 لمح  وردوخ  تاقحلم  هتسب و  رادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6135601 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرونربیف هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6135662 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرون ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگراب لیوحت و  اب  هارمه  دارگیتناس ) هجرد   23  ) یلاچخی هتسب  ددع  رازهدصکی  دادعت  تشادهگن  عیزوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050339000106 زاین :  هرامش 

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگراب یریگراب وو   لیوحت   لیوحت اباب   هارمه   هارمه دارگیتناس ) ) دارگیتناس هجرد   هجرد   2323  ) ) یلاچخی یلاچخی هتسب   هتسب ددع   ددع رازهدصکی   رازهدصکی دادعت   دادعت تشادهگن   تشادهگن وو   عیزوت   عیزوت ناونع : : ناونع 143143
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مب 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 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

6134666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب / تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  /Vess R3604fiD لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  یصاصتخاو  ینف  تاصخشم  تهج  تسویپ  لیاف 

1101090062000109 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  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 : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هام  3 یط مب  یرادرهش  رابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  دوش / هتفرگ  سامت  هرامش 09132468024  اب  ینف  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345211-034  ، 44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب // تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب //Vess R3604fiDVess R3604fiD  لدم لدم هنایار   هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   San StorageSan Storage زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع
دوش دوش هعجارم   هعجارم یصاصتخاو   یصاصتخاو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تهج   تهج تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف

144144
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نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 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

6135325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000093 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   storage work san SW لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  زاجمدنشاب  تفن  ترازو  هعبات  نامزاسدات  یاراد  هک  هدننک  نیمات  تکرش   - تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003283000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135633 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN هاگتسد ود  لدم Unity480f و   EMC کرام زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  لدم Unity880f و   EMC کرام زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاعف  تروپ  اب 48  لدم 6510   EMC کرام  Switch

نارهت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد ود  لدم Unity480f و   EMC کرام زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  لدم Unity880f و   EMC کرام زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لاعف تروپ  اب 48  لدم 6510   EMC کرام  SAN Switch

لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب   ، 1417653761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

san storagesan storage هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 145145

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب6133948 هارمه  دارگیتناس ) هجرد   23  ) یلاچخی هتسب  ددع  رازهدصکی  دادعت  تشادهگن  عیزوت و 
یریگراب لیوحت و 

هحفص 110) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاگن6134353 دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 15)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6134666Vess لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ 
ینف تاصخشم  تهج  تسویپ  لیاف  هب  / تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  /R3604fiD

دوش هعجارم  یصاصتخاو 

هحفص 110) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6134810ETHERNET SWITCH(43 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6135325san storage هیذغت هحفص 110)عبنم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6135633 هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 110)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یتینما6133968 هحفص 65)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6135188( تسویپ قبط  گنیکراپ (  برد  یکج  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) 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

یتینما6133968 هحفص 65)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6135188( تسویپ قبط  گنیکراپ (  برد  یکج  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسیرورت6135201 دض  هحفص 65)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنبهار6135419 بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بآودنایم 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 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

6133934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093294000044 زاین :  هرامش 

بآودنایم ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
 . ددرگ ءاضما  رهم و  دریگ و  رارق  رظن  دم  امتح " ددرگ .  یم  دافیا  ناتتمدخ  یتسویپ  لیاف  رد  تامازلا  دیرخ و  طیارش  - 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیراو تکرش  باسح  هب  لیوحت  زا  دعب  غلبم  تسا .  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  هدوب و  یمازلا  تکرش  اضما  رهم و  یتسویپ  لیاف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم 

5971869413 یتسپ :  دک  بّآودنایم ،  یرکاب  دیهش  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  بالقنا  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45262303-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45262303-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 147147
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6133955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ لاسرا  یتایلام  مان  تبث  دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   . یتسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  4 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هاگتسد  لک 4 اه  تمیق 

1101005998000011 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

طابترا نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   SAS 12G Enterprise SC Digitally Signed لدم  GB 600 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
وات رتسگ 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تیاعر  ناریا  ناوت  دافم  هیلک  یعراز  سامت 09127473385   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/10/19  زا   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/10/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس هداد  زکرم  زاین  دروم  یاهرورس  یزادنا  هار  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدرپس غلبم  .دشاب  یم  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  نامزاس  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگآ  پاچ  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح هرامش  هب  لایر  غلبم 1.500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1.500.000.000

 - یهگآ رد  جردنم 

هار راهچ  زا  دعب  زورهب ،) هناخلگ   ) روپلداع دیهش  نابایخ  هواک ،  نابایخ  رد  عقاو  نامزاس  اهدادرارق  روما  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  رتشیب و  تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ
کالپ 64 فراع ، )  ) لوا

34399983 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا یتایلام   یتایلام مان   مان تبث   تبث دوش   دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد 44 رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد لکلک  44 اهاه   تمیق   تمیق

148148

نامزاس نامزاس هداد   هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یاهرورس   یاهرورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دور هدنیاز  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  مالعتسا  حرش  قبط  یتساوخرد  یلاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095853000021 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسادور  هدنیاز  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم تسویپ  دادرارق  طیارش  قباطم  اقیقد  هدش  هتساوخ  یالاک  یاهب  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  دولپآ  ءاهب و  مالعتسا  لیمکت 

.تسا یمازلا  زاین  لودج  رد  جردنم  دراوم  تیاعر  مالعتسا و  یصوصخ  طیارش  هعلاطم 

8158713131 یتسپ :  دک  هیحان 4 ،  یرادرهش  بنج  - ریدغ یرادا  عمتجم   - نمهب نابایخ 22 ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673080-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32670733-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 150150
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تهج  فقس  یفانک و  راوید  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001075 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

تاصخشم اسف -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ارجا  لحم  دشاب -  روتکاف  ییاهن  تمیق  هناماس  رد  هدش  جرد  تمیق  ددرگ -  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09173302957 هرامش  دسرب -  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  راک 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53356303-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج فقس   فقس وو   یفانک   یفانک راوید   راوید یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 151151
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  () رورس  ) رازفا تخس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000212 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380G7 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158430 هرامشاب  فیرظ  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 152152
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برغ دابآ  مالسا  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 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

6134346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000823 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/11/04 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دسرب زکرم   IT دحاو هیدات  هب  الاک  + دشاب رراد  تنامض  درادتاتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
+ دشاب

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  دنره  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا لحم  زا  دیدزاب  زاین - دروم  حلاصم  هارمه  هب  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  راوید  فقس و  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092681000002 زاین :  هرامش 

دنره هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  70 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عون .تسا  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  زاین - دروم  حلاصم  هارمه  هب  اه  راوید  فقس و  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  دض  یشاقن  یزیمآ و  گنر  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  روتکاف  شیپ  رد  تمواقم  نازیم  لمحت و  لباق  ترارح  هجرد  گنر 

8374134371 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46404500-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46403003-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

زاین زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم هارمه   هارمه هبهب   ساسا   یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا راوید   راوید وو   فقس   فقس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 154154

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6134496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  هارمه  هب  رورس  قاتا  تهج  هیال 3 چوس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000660 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تالایا هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   C3750 12S-S لدم یرون  ربیف  تروپ  یاراد 12  هیال 3  یتیریدم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ هاش  یلع  مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج هیال  33 هیال چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : hp رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Chassis: HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF

دوش  هنیزه  مالعا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  تسا  دمشهاوخ 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1101003048000013 زاین :  هرامش 
یسانش ناریا  داینب  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : hp رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Chassis: HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF

دوش  هنیزه  مالعا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  تسا  دمشهاوخ 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم 
یردیح  09194235269 سامت : 

1437835859 یتسپ :  دک  یسانش ،  ناریا  یبونج خ  ییاهب  خیش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88066146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88066149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعا مالعا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تسا   تسا دمشهاوخ   دمشهاوخ   hp : Chass is : HPE ProLiant DL380 Gen10  Plus  8SFFhp : Chass is : HPE ProLiant DL380 Gen10  Plus  8SFF  رورس رورس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه دوش   دوش هنیزه   هنیزه

156156
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ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ RFP قبط نراقتم  ریغ  نراقتم و  دیلک  دیلوت  هاگتسد  یتساوخرد  یالاک  - هباشم الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000280 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871137-27871140 تاعالطا  - هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - اواف هرادا  دیئات  زا  سپ  هامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  قباطم   HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093604000002 زاین :  هرامش 

ناکوب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  قباطم   HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr رورس دیرخ  - 

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

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هناماس  رد  اضما  رهم و  اب  اهب  مالعتسا  هگرب  ندرک  رپ  یتساوخرد و  کرادم  یراذگراب  یتسویپ -  طیارش  تاصخشم و  قبط  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

5951678366 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  لباقم  تلادع  خ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46272450-044  ، 44462724-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44462724-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ML110ML110 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 157157

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم   HPE DL380 Gen10  8SFF NC CTO SvrHPE DL380 Gen10  8SFF NC CTO Svr  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

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

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

2001003283000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135614 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HP DL380 G10 رورس هاگتسد  شش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

HP DL380 G10 رورس هاگتسد  دیرخ 6  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب   ، 1417653761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6133934HP هحفص 115)رورس رورس  ( رورس

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

هحفص 43)رورس6133942 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6133955 روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   . یتسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  4 رورس دراه 
ددرگ تبث  هاگتسد  لک 4 اه  تمیق  ددرگ  لاسرا  یتایلام  مان  تبث  دوش 

هحفص 115) رورس  ( رورس

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

نامزاس6134101 هداد  زکرم  زاین  دروم  یاهرورس  یزادنا  هار  دیرخ و  هحفص 115)یراذگاو  رورس  ( رورس

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

هنایار6134116 هحفص 115)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6134219 قاتا  تهج  فقس  یفانک و  راوید  هحفص 115)یارجا  رورس  ( رورس

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

یاراد6134296 یتسویپ  طیارش  اب  قبطتنم  هبعش  رورس  قاتا  تهج  تقرس  قیرح و  دض  برد  ددع   2
هدننک نیمات  هدهع  هب  بصن  لحارم  یتناراگ و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

هنایار6134326 هکبش  هحفص 115)رورس  رورس  ( رورس

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

6134346G10 رورس هحفص 115)دیرخ  رورس  ( رورس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 159159
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زاگن6134353 دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 15)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاراد6134397 یتسویپ  طیارش  اب  قبطتنم  هبعش  رورس  قاتا  تهج  تقرس  قیرح و  دض  برد  ددع   2
هدننک نیمات  هدهع  هب  بصن  لحارم  یتناراگ و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

زاین6134455 دروم  حلاصم  هارمه  هب  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  راوید  فقس و  یزیمآ  گنر  هحفص 115)یارجا  رورس  ( رورس

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

رورس6134494 قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  یاهمتسیسلفق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یبناج6134496 مزاول  هارمه  هب  رورس  قاتا  تهج  هیال 3 چوس  هاگتسد  هحفص 115)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

لرتنک6134538 دربراک   RCM لدم یکینورتکلا  تراک  - ریوصت ادص و   2XLR*FEMALE لاتیجید لباک 
یدربراک یاهرازفا  مرن  رورس  -UPS متسیس ریافیتکر 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسا6135460 دمشهاوخ   hp : Chassis: HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF رورس
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دوش  هنیزه  مالعا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط 

هحفص 115) رورس  ( رورس

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

6135472ML110 لدم هنایار  هحفص 115)رورس  رورس  ( رورس

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

ینف6135476 تاصخشم  طیارش و  قباطم   HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr رورس دیرخ 
یتسویپ

هحفص 115) رورس  ( رورس

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

رورس6135614 هاگتسد  دیرخ 6  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 115)هصقانم  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نگاو نگاو سکلوف   سکلوف هورگ   هورگ یاهوردوخ   یاهوردوخ اوه   اوه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132495  اب  قباطم  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008360 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهام شات  زر  هدننک  هضرع  عجرم  لسوتوم  یتراجت  مان  نگاو  سکلوف  هورگ  یاهوردوخ  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   INC

ددع 200 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   C13 روتارنژ روتوم  دربراک  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ  روتوم  تخوس  زا  بآ  هدننک  ادج  دربراک  رتلیف 3261643  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم  FLEETGUARD INC هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   MACK RD888 نویماک نغور  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص  لزید  روتوم   1R0724 لیئوزاگ رتلیف  الاک :  مان 
سیدرپ رواهب 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص  لزید  روتوم   1R0756 لیئوزاگ رتلیف  الاک :  مان 
سیدرپ رواهب 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TREX هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   TREX یتراجت مان   TL280 ردول روتوم  لوزاگ  رادروسنس  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   KOBELKO هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KOBELKO یتراجت مان   LK600 ردول سکبریگ  یذغاک  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم   BENTLY NEVADA مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001249 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3500 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 1 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   BENTLY NEVADABENTLY NEVADA  مالقا مالقا ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

زا 161 ھحفص 127 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/blbre4uuz2mbz?user=37505&ntc=6134034
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6134034?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461477 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( امد روسنس  فالغ   ) لوومرت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( امد امد روسنس   روسنس فالغ   فالغ  ) ) لوومرت لوومرت ناونع : : ناونع 162162
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6134370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  .راوخشتآ  اهوردوخ  موف  متسیس  هب  طوبرم  ولف  روسنس  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005081 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   RAGN لدم لاتیجید  نایرج  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  یلا 60  کی  تخادرپ 

.دامن مادقا  دک  ناریا  تبث  هب  تبسن  دک  ناریا  دوجو  مدع  تروص  رد  .دشاب  یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا 

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

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6134531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولف ولف روسنس   روسنس نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 163163

روسنس روسنس یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 164164
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هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130342 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985008404 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

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

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 

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

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   fire laser 2KM-1CH لدم لاتیجید  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130342  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6134618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند  RVG هاگتسد یناهد  لخاد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000310 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هوژپ نامرد  نیرآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   RAYENCE هدنزاس عجرم   Ezsensor HD لدم یکشزپنادند   RVG هاگتسد یناهد  لخاد  روسنس  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166145774  : لاقبرهاط سدنهم  یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** دشابیم الاک  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 1  ** دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  **

ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند   RVGRVG هاگتسد   هاگتسد یناهد   یناهد لخاد   لخاد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 165165
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6134807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  یباختنا  دک  ناریا  روسنس ) )0130383 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985008409 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نایناریا یاتسیا  یژرنا  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم   IEC یتراجت مان   IEC LEVEL حطس روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  یباختنا  دک  ناریا  روسنس ) )0130383 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 166166

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

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

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

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

6135069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548017  هرامش  یرزیل ) جنسرود  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985008411 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل جنسرود   جنسرود ناونع : : ناونع 167167

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

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

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

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

6135252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132492  اب  قباطم  روسرپمک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008419 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوه روآون  هدننک  هضرع  عجرم   BOGE یتراجت مان   639002802P لدم اوه  روسرپمک  دربراک  لماک  امد  روسنس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 325  یکیناکم  لیب  کیلوردیه  متسیس  ریش  لماک  دیئونولس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم  تاراما  هدنزاس  روشک   FTI GROUP FZCO هدنزاس عجرم  اوه  روسرپمک  دربراک  هعطق  روتایدار  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ هطوبرم  مرف  رد  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدنشورف  هکیتروصرد  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  یسررب  دهدن  رارق  مالعتسا  یمومع  طیارش 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسرپمک روسرپمک دربراک   دربراک هعطق   هعطق روتایدار   روتایدار یکیناکم - - یکیناکم لیب   لیب کیلوردیه   کیلوردیه متسیس   متسیس ریش   ریش لماک   لماک دیئونولس   دیئونولس اوه -  -  اوه روسرپمک   روسرپمک دربراک   دربراک لماک   لماک امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
اوه اوه

168168
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6135312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یاهوردوخ  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تقد  تاصخشم  هب  تسویپ / رد  دادعت  حرش و  قبط  یلصا 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هئارا 
1101093035000825 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیرفآراک تعنص  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   2000s6876 ینف هرامش   GM ویتوموکل لانگیس  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2,608 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا و ههام / لقادح 2  یرابتعا  هدننک / نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یاه  هنیزه  یتناراگ / امامت  مالقا  دوش / تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هماتنامض گرب  یاراد 

دریگیم رارق  هایس  تسیل  رد  هدننک  نیمات  تقو  فالتا  نیا و  ریغ  رد  هدوب  راک  ماجنا  هب  مزلم  تمیق  داهنشیپ  تروص  رد 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاهوردوخ   یاهوردوخ یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 169169
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001563 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارف اکیرتون  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  اداون  یلتنب  هدنزاس  عجرم  یلتنب  یتراجت  مان  ینف 05-92-330180  هرامش   3300XL لدم یترواجم  روسنس  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترواجم یترواجم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 170170
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ناری تفن ا  نامتخاس  یسدنهم و  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 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام هارمه.دشابیم 12 هباشم  دک  ناریا   ، Maxz bioface s670 یئاسانش لدم  کسام  اب  هرهچ  صیخشت  هاگتسد  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ

1101001023000087 زاین :  هرامش 
تفن نامتخاس  یسدنهم و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیمزرس نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   SUPREMA یتراجت مان   Bio Station L2 لدم تراک  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هنایار

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دعب یراک  زور  باسح 15 هیوست.دشابیم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه.ددرگیم  فذح  امش  تمیق  تروصنیا  ریغرد  ددرگ  یراذگ  تمیق  قوف  یالاک  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم الاک  لیوحت  زا 

1598833411 یتسپ :  دک   ، 263 کالپ یرتنالک  یسوم  نابایخ  شبن  یهلا - تاجن  داتسا  نابیخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81788554-021  ، 81781-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88933029-021 :: 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

نگاو6133912 سکلوف  هورگ  یاهوردوخ  اوه  هحفص 125)رتلیف  روسنس  ( روسنس

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

یتسویپ6134034 تسیل  تاصخشم  قباطم   BENTLY NEVADA هحفص 125)مالقا روسنس  ( روسنس

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

6134271 ( امد روسنس  فالغ   ) هحفص 125)لوومرت روسنس  ( روسنس

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

ولف6134370 روسنس  نیمأت  هحفص 125)هیهت و  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6134531 هحفص 125)یاضاقت  روسنس  ( روسنس

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

یکشزپنادند6134618  RVG هاگتسد یناهد  لخاد  هحفص 125)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6134807 هحفص 125)یاضاقت  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6135069 هحفص 125)جنسرود  روسنس  ( روسنس

کسام کسام اباب   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد 33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 171171
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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

لیب6135252 کیلوردیه  متسیس  ریش  لماک  دیئونولس  اوه -  روسرپمک  دربراک  لماک  امد  روسنس 
اوه روسرپمک  دربراک  هعطق  روتایدار  یکیناکم -

هحفص 125) روسنس  ( روسنس

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

یناشن6135312 شتآ  یاهوردوخ  یکدی  هحفص 125)مالقا  روسنس  ( روسنس

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

یترواجم6135344 هحفص 125)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

کسام6135474 اب  هرهچ  صیخشت  هاگتسد  3 هحفص 125)دیرخ روسنس  ( روسنس

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

ریغ6135715 دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ،  تایلمع 
یاه غارچ  رادغارچ و  تاعطاقت  ینارمع  تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و 

رهش حطس  نز  کمشچ 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6133966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000659 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000331 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 173173
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتلد یچیئوس  لفق  هریگتسد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
** دوش لماک  هجوت  تقد و  تسویپ  تساوخرد  هب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شبیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000410 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نک هوک  قداص  هدننک  هضرع  عجرم  نک  هوک  قداص  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BA-0060 لدم یموینیمولآ  سنج  یچیئوس  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 65 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتلد یچیئوس  لفق  هریگتسد و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** دوش لماک  هجوت  تقد و  تسویپ  تساوخرد  هب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شبیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتلد اتلد یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق وو   هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 174174
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یلامش ناسارخ  تخاسریز  تاطایترا  چیئوس  اتید و  رظان  نلاس  یاهرتویپماک  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002269 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
GREEN یتراجت مان   GP1235B لدم  W 1235 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

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

شلات راک  نیرز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان  نیپ  وی 775  یپ  یس  دربراک   775LGA لدم لماک  نف  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

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

عجرم کدف  هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  16GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدنزاس 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا زا  لبق.ددرگ  یراذگراب   pdf لیاف کی  بلاق  رد  اهتسویپ  هیلک.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  هدش و  اضما  رهم و  یاهب  تسرهف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  درونجب   PC زکرم لحم  رد  هیلخت  لیوحت و  لمح.دیریگب و  سامت  یتارب  سدنهم  09155840349 تمیق

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تخاسریز تاطابترا   تاطابترا چیئوس   چیئوس وو   اتید   اتید رظان   رظان نلاس   نلاس یاهرتویپماک   یاهرتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175
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یراجاغآ 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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باکیپ ناسین  تاعطق  ملق ) رد 15  ددع ( دیرخ 463  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تمیق  مالعا  - دشاب یم  هباشم  دکناریا 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  یراذگراب 
1101093228002252 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتوم زاتشیپ  ابس  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CDI-125 تلکیس روتوم  هالک  لفق  کاب و  برد  نامرف و  لفق  چیئوس  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 463 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراجاغآ تفن  تکرش  هیدیما  لیوحت  -2 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  نیگنایم 60  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تست ) تهج  ) هصقانم هدنرب  طسوت  الاک  هنومن  لاسرا  -4 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -3

تساوخرد 09167690498 نیا  سانشراک  هرامش 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باکیپ باکیپ ناسین   ناسین تاعطق   تاعطق ملق ) ) ملق   1515 ردرد   ددع ( ( ددع دیرخ  463463   دیرخ ناونع : : ناونع 176176
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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 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

6135468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ تلو 40 سا 12 یپ  وی  یرتاب  ددع  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
vdc 240 ژاتلو اب  رژراش  هاگتسد  1

vdc 240 ژاتلو اب  یرتاب  تنیباک  لخاد  رژراش  ددع  1
1101091990000273 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روشک تعنص  ملع و  شناد  راتسج  هدنزاس  عجرم   JDEVS یتراجت مان   CHARGER لدم  VDC 220 ژاتلو  ADC 1000 نایرج تدش  یکیرتکلا  رژراش  الاک :  مان 

تعنص ملع و  شناد  راتسج  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ناین یتراجت  مان   NP4000 لدم یتارباخم  تازیهجت   DC هیذغت نیمات  دربراک   KW 240 ناوت رژراش  هب  زهجم  رالوژام  دم  چیئوس  تنلپ  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لساراف  یتراجت  مان   Ah 42 تیفرظ  V 12 ژاتلو دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- نارهت هداج  - نامرک ) یضاقتم رابنا  برد  الاک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه  / ددرگیم تدوع  الاک  دیئات ، مدع  تروص  رد  / ربتعم یتناراگ  یاراد  / لخاد تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوتس  09131795894 الاک / لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  رثکادح 60  تخادرپ  / تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  ( تفن رابنا 

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

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: 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

یتارباخم6133966 ویسپ  تازیهجت  هحفص 138)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یبناج6134496 مزاول  هارمه  هب  رورس  قاتا  تهج  هیال 3 چوس  هاگتسد  هحفص 115)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

نیبرود6134497 هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6134513AC / DC دم چیئوس  هیذغت  عبنم  هحفص 43)روترونیا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

vdcvdc   240240 ژاتلو   ژاتلو اباب   یرتاب   یرتاب تنیباک   تنیباک لخاد   لخاد رژراش   رژراش ددع   ددع vdc 1vdc 1   240240 ژاتلو   ژاتلو اباب   رژراش   رژراش هاگتسد   هاگتسد 11 رپمآ   رپمآ 4040 تلو   تلو 1212 ساسا   یپیپ   ویوی   یرتاب   یرتاب ددع   ددع 2020 ناونع : : ناونع 177177
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یشک6134900 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 138)چیئوس6134951 چیئوس  ( چیئوس

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

اتلد6135100 یچیئوس  لفق  هحفص 138)هریگتسد و  چیئوس  ( چیئوس

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

تخاسریز6135231 تاطابترا  چیئوس  اتید و  رظان  نلاس  یاهرتویپماک  تاعطق  هحفص 138)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

تنرتنیا6135407 تخاسریز  یناسرزورب  هحفص 43)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6135416 هحفص 43)چوس 48 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

باکیپ6135436 ناسین  تاعطق  ملق ) رد 15  ددع ( هحفص 138)دیرخ 463  چیئوس  ( چیئوس

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

قباطم6135457 ربتعم  یتناراگ  اب   2960XR24PSL وکسیس هکبش  چیئوس  دیرخ  هباشم !  دک  ناریا 
تاحیضوت

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رژراش6135468 ددع  vdc 1 240 ژاتلو اب  رژراش  هاگتسد  رپمآ 1 تلو 40 سا 12 یپ  وی  یرتاب  ددع  20
vdc 240 ژاتلو اب  یرتاب  تنیباک  لخاد 

هحفص 138) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461356 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس ولف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس چوس ولف   ولف ناونع : : ناونع 178178

یتمواقم یتمواقم جنسامد   جنسامد ناونع : : ناونع 179179
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  5 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005156 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتمواقم جنسامد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رتم هلر  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رتم هلر  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 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
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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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURE SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001127 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PYROPRESS هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   DPF266 لدم ییاسانش  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

اتنپس زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم 
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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURE PRESSURE SWITCHSWITCH ناونع : : ناونع 180180

قیقد قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق ملق   ملق   99 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 181181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قیقد رازبا  تاعطق  ملق  دیرخ 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005184 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورین دیلوت  دحاو  راب  لرتنک  چوس  هبعج  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

پمال بابح  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یتمواقم هکبش  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یتمواقم هکبش  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یرارطضا ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یکمک هلر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یکمک هلر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم دودرم  ینف  داهنشیپ  لک  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  تیش  اتید  گولاتاک و  هارمه  هب  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22242-061341  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس6134039 هحفص 144)ولف  چوس  ( چوس

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

یبناج6134496 مزاول  هارمه  هب  رورس  قاتا  تهج  هیال 3 چوس  هاگتسد  هحفص 115)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

یتمواقم6134553 هحفص 144)جنسامد  چوس  ( چوس

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

6134810ETHERNET SWITCH(43 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6135342PRESSURE SWITCH(144 هحفص چوس  ( چوس

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

قیقد6135408 رازبا  تاعطق  ملق  هحفص 144)دیرخ 9  چوس  ( چوس

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

تروپ6135416 هحفص 43)چوس 48 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6135713 هحفص 43)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: 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

6134471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  چنرف  لاسگرزب 9/5-8 پوکسورتروی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000622 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HAWK هدنزاس عجرم   HAWK یتراجت مان   Y1430B لدم  7/5x425 cm زیاس هجرد  یکشزپ 0  پوکسورتروی  هاگتسد  پوکسلت  الاک :  مان 

بط توص  ارف  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم پاستاو  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   ... دریگیم تروص  ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  لمع  قاتا  رد  تست  زا  سپ  الاک  ییاهن  دات   ... دشابیم یرهبا  سدنهم  یاقا  دات  هب  طونم  دیرخ   .. دیشاب طابترا  رد  یرهبا 09157139881

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنرف چنرف 9/59/5 -- 88 لاسگرزب   لاسگرزب پوکسورتروی   پوکسورتروی ناونع : : ناونع 182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6135395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  سنارفنک (  نلاس  یزکرم  یتوص  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003853000081 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مشق وترپ  زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TAIDEN یتراجت مان   HCS-3938D لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد دک  ناریا  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  رب  اهنآ  یزادنا  هار  بصن و  مالیا و  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یزکرم  رابنا  ات  سنج  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  هباشم  هدش 

6931749656 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  رصعیلاو - یرتم  یاهتنا 24  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342279-084  ، 33338172-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332770-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6134380 ( یتسویپ کرادم  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  هحفص 65)تاعطق و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

چنرف6134471 لاسگرزب 9/5-8 هحفص 149)پوکسورتروی  توص  ( توص

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

یشک6134900 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6134931 دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  هحفص 86)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک6135395 نلاس  یزکرم  یتوص  متسیس  بصن  هحفص 149)دیرخ و  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یزکرم   یزکرم یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 183183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ساملس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل  ( هباشم دک  ناریا  ) ههام تخادرپ 6  اب  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094187000061 زاین :  هرامش 

ساملس ناتسرهش  نامرد   تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   152x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یناریا  امتح " مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دشاب دمیآ  هناماس  رد  امتح " هدننک  عیزوت 

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  قیقد  تسیل 

5881953757 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  عطاقت  یا  هروس  ساملس خ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35244060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35244060-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق راون   راون تنیرپ   تنیرپ   BAOBAO کیژولانآ   کیژولانآ گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 184184
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ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون 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

6134242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000270 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

دشدهاوخ تخادرپ  هامکی  نآ  غلبم  هطوبرم  لوئسم  دیئات  زا  سپ  دشاب  یم  دنشورف  هدهع  هب  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  روتینام  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا

1101003143001107 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  روتینام  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ روتینام - - روتینام لماک - - لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 185185

هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   روتینام   روتینام لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا

186186
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ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  لماک  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007021000221 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SONY OPTIARC یتراجت مان   24X-AD-7241S لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP01C لدم یزیمور  روتینام  اب  یصخش  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان  ( WDBU6Y0020BBK ELEMENTS(FU لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

تاشورپ ناشیدنا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دنشاب تسیاب  یم  سابعردنب  ناتسرهش  رد  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 07633591710 هرامش 

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   لماک   لماک هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 187187
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6134829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  سیکو  روتینام  هنایار و  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000136 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  سیکو  روتینام  هنایار و  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  - 

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

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصرددشاب  یم  یمازلا  هدش  ءاضماورهمو  لیمکت  تروصب  ینف ) یاهتاصخشم  تمیقداهنشیپ - گرب  ) یتسویپ کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   04131073465 هرامشب تشگناهج  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هبزاین  تروصرد.ددرگیم  مالعا  دودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب 

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

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک وو   روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 188188
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6135393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - ناتسرامیب رابنا  رد  لیوحت  - هباشم دک  ناریا  - یتسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  (- ددع زاینرادقم 20  -) یناریا چنیا  روتینام 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  عوجرم  دات  مدع 

1101090319000456 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یددع نتراک 1  یدنب  هتسب  عون  هسانش 01.0501.200  دک  چنیا  چنیا 24  بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یپوکسوراپال  دربراک   TFT شیامن هحفص  عون  روتینام  الاک :  مان 
ناربارب بط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیارکا   CONTACT هدنزاس عجرم   CONTACT یتراجت مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم دات  مدع  ناتسرامیب -  رابنا  رد  لیوحت  - هباشم دک  ناریا  - یتسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  (- ددع زاینرادقم 20  -) یناریا چنیا  روتینام 24  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هداد  روتکاف  شیپ  لدم  نیمه  اقیقد  چنیا  زیاس 27   Modern MD271P لدم یآ  سا  ما  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095308000120 زاین :  هرامش 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هداد  روتکاف  شیپ  لدم  نیمه  اقیقد  چنیا  زیاس 27   Modern MD271P لدم یآ  سا  ما  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2424 روتینام ناونع : : ناونع 189189

یآیآ ساسا   ماما   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 190190
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گرزب نارهت  هبعش 22  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6135731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ جرد  تنامض -  اب  سالپ -  یج   - LN225 لدم  _ هباشم دک  ناریا  چنیا -  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090695000020 زاین :  هرامش 

نارهت ود  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
AOC یتراجت مان   2230FM لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ جرد  تنامض -  اب  سالپ -  یج   - LN225 لدم  _ هباشم دک  ناریا  چنیا -  روتینام 22   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1586867611 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  هچوک 8  یناهارف  ماقم  مئاق  نابایخ  یرهطم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77484511-021  ، 88540791-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88731775-021 :: 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

بلق6134164 راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  هحفص 150)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

...و6134242 شیامن  هدرپ  روتینام - لماک - هحفص 150)سیک  روتینام  ( روتینام

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

هدنشورف6134284 هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  روتینام  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا 

هحفص 150) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6134287 تاصخشم  اب  لماک  هحفص 150)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

مدوم6134466 سوم -  دربیک و  تس  میس -  اب  نوفده  روتینام  - هحفص 43)سیک و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سیک6134829 روتینام و  هنایار و  تازیهجت  دیرخ  هحفص 150)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 65)روتینام6135368 لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

چنیا6135393 هحفص 150)روتینام 24 روتینام  ( روتینام

چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 191191
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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

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

لدم6135405 رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت 
MSI

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راخب6135503 هاگورین  دیپسا  روا  تظافح  گنیروتینام و  متسیس  ددع  بصن 2  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یآ6135720 سا  ما  هحفص 150)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6135731 هحفص 150)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

یکیرتکلا6135737 روتارنژ  هداس - هخاش  هس  شک  یلوپ  گنیروتینام -  رگشیامن   - HDMI 1.4V لباک
رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  یلزید - 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6134355 نیبرود  یتینماو  یتظافح  هحفص 86)روما  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد6134841 هتسبرادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک6134900 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 86)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

سنارفنک6135395 نلاس  یزکرم  یتوص  متسیس  بصن  هحفص 149)دیرخ و  توص  ( توص
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

...و6134242 شیامن  هدرپ  روتینام - لماک - هحفص 150)سیک  روتینام  ( روتینام

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

زاگن6134353 دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 15)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6134388 لازوپورپ  هب  هجوتاب  عماجم  روما  رازفا  مرن  هخسن  هحفص 15)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6134538 دربراک   RCM لدم یکینورتکلا  تراک  - ریوصت ادص و   2XLR*FEMALE لاتیجید لباک 
یدربراک یاهرازفا  مرن  رورس  -UPS متسیس ریافیتکر 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6134678(PACS) یکشزپ ریواصت  لدابت  یناگیاب و  متسیس  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک6134849 سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6135134 لیاف  حرش  قباطم   LGO رازفا مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6135142 لیاف  حرش  قباطم   Infinity رازفا مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6135353kaspersky هخسن هربراک ) هاجنپ  دصشش و   ) kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ 
تسویپ تاصخشم  قبط   total security for business

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ساسارب6133993 نهآ  هار  سیلپ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ
مالعتسادانسا

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6134216 تراظن  متسیس  تخاسریز  یارجا  هیهت و  یراکنامیپ  تامدخ  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف6134545 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هحفص 86)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6135601 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرونربیف هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6135662 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرون ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  هناماس  و 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030374000036 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX-5421 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  دکشناد  - نارهت هاگشناد  یلامش  علض  - انیسروپ نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64053315-021  ، 64053460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66419535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 192192

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

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

زا 161 ھحفص 159 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6134168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030374000034 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  دکشناد  - نارهت هاگشناد  یلامش  علض  - انیسروپ نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64053315-021  ، 64053460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66419535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6134580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI-VGA- لاصتا :  هاگرد  تمالس  تست  یتناراگ  هلاس و  یتناراگ 2  اب  هارمه   Benq دنرب  MX 560 لدم روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SVIDEO-VIDEO

1101091708000140 زاین :  هرامش 
دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MX550 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  ههام  تخادرپ 1  هوحن  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 211   37269021- عالطا تروصرد  دریگ  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 193193

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 194194

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

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

زا 161 ھحفص 160 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 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

روتکژورپ6134112 هحفص 159)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6134168 هحفص 159)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6134580 هحفص 159)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

43/37-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  زا  دانسا  دیرخ  تلهم   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/26 هبنشود  زور  ات   140 1/10/20

مدرم هار   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14:30  ات  یراذگراب  تلهم   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 14:30 ات  : یفیک یبایزرا  فلا و  یاهتکاپ  لیوحت  لحم  خروم 1401/11/10 - 

خروم 1401/11/10 هبنشود  زور 

6135122 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/11دکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیگ نادیم  تشر  یرادرهش  کیفارت  لرتنک  رتنس و  اتید  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 723/011/692/401 

هام هژورپ 24  یارجا  تدم 

لایر رد 20/461/000/000  تکرش  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ناماوت تازیهجت (  تاسیسات و  هینبا و  هتشر 
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  هنیزه 

تشر یرادرهش  نامتخاس  لیگ  نادیم  رد  عقاو  یرادرهش  هناخر  ریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

یرادرهش6135122 کیفارت  لرتنک  رتنس و  اتید  نامتخاس  هحفص 161)ثادحا  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

یرادرهش یرادرهش کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک وو   رتنس   رتنس اتید   اتید نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 195195

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

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

زا 161 ھحفص 161 
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