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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 یدید     2 12 1 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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 11 ,480 , 0002 1 1 ,480 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,404رالد 090404, تاراما090 تاراما مهرد   11مهرد 1 ,37011 1 ,370

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   199,580هکس , 000199,580 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس283,000283,000رالد سیئوس کنارف   441کنارف ,700441 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس ,800 , 000120 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   306رالد ,800306 ناتسبرع800, ناتسبرع لایر   109,420109,420لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,79هکس 000 , 00079, 000 , وروی000 440وروی ,260440 ژورن260, ژورن نورک   41نورک , 10041 , 100

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,933,00018 سیلگنا933,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ497,090497,090دنوپ نپاژ نینی   دصکی   309,620309,620دصکی

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 129129))

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

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

زا 127 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 18  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( صاخ یماهس   ) کدی اپیاس  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تدم 5هرامش فرظ  رتشیب  تاعالطا  بسک  هصقانم و  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تاعاس رد  یهگآ  جرد  خیرات  زا  لیطعت  مایا  اه و  هبنشجنپ  زج  هب  یراک  زور 

لیطعت مایا  هبنشجنپ و  زج  هب  یلا 15  تعاس 8  زا  یرادا 

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

6138781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هاتوک  مایپ  نیمات  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 320.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتنرتنیا تیاس  ای  یلخاد و  تاکرادت  هرادا  شخپوراد  نابایخ  شبن  جرک  صوصخم  هداج  رتمولیک 17  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ

61611499 :: نفلت :: www.saipayadak.orgنفلت 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

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000017000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139183 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تینما  تایلمع  زکرم  سیورس  هئارا  یزاس و  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
45,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/02/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم مود - هقبط   - یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  کلملا - لامک  نابایخ  ناتسراهب - نادیم   ، 1149943381 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزاجم یاضف  رد  رنه  گنهرف و  هعسوت 

:: 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

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

یمالسا یمالسا داشرا   داشرا وو   گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم سیورس   سیورس هئارا   هئارا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 22

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

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

2001093567000097 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید  یاه  هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کدی اپیاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   لیطعتهرامش مایا  اه و  هبنش  جنپ  زج  هب  یراک  زور  تدم 5  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاتوک مایپ  نیمات  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  320/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلخاد تاکرادت  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  شبن  جرک -  صوصخم  هداج  رتمولیک 17   :: سردآ سردآ

1611499 :: نفلت :: www.saipayadak.orgنفلت 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

لاتیجید لاتیجید یاه   یاه هداد   هداد یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت نیمأت   نیمأت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا شقن   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139745 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  کالما  یزیمم  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/000/000/000 دروارب : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نایروصنم دیهش  نادیم  ینیمخ -  ماما  نابایخ  هیسودرفرهش -  رایرهش -  ناتسرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

2-65462121 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

زاریش بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

215/31737 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138992 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 10  سار   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص  زاریش و  رهش  رد  بالضاف  یاههکبش  زا  یرتموئدیو  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/171/995/550 دروارب : 

هام   12 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   776/000/000 نیمضت : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   3/000/000 دیرخ : 
همانیهاوگ بالضاف و  یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  هتشر  رتالاب  ای  هیاپ 4 

هناخریبد زاریش -  بالضاف  بآ و  تکرش  یزکرم  هرادا   17  - هچوک زا  دعب  ینابر  هللا  تیآ  راولب  زاریش -   :: سردآ سردآ

8-07132281156 :: نفلت :: ،http://www.nww.ir، www.abfa-shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش کالما   کالما یزیمم   یزیمم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 55

رهش رهش ردرد   بالضاف   بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   یرتموئدیو   یرتموئدیو تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 66

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

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

2001091578000269 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمآ  زاگ  هرادا  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401-3-714 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfaesfahan.ir :: عبنم خیرات 1401/10/27عبنم هب  هبنش  هس  زور  تعاس 12:00  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 401-3-714 مالعتسا  ناهفصا  ناتسا  افبآ  یرتم  هلت  هناماس  یتارباخم  هچراپکی  هکبش  ءاقترا  حالصا و  ریمعت ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابایخ ینیلک ، خیش  نابایخ  بیرجرازه ، نابایخ  ناهفصا ، یناشن :  هب  ناهفصا  ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  هناخریبد  کرادم : دانسا و  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
یتسپ 8168936556 دک  نایح ، نبارباج 

:: 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

زاگ زاگ هرادا   هرادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

یتارباخم یتارباخم هچراپکی   هچراپکی هکبش   هکبش ءاقترا   ءاقترا وو   حالصا   حالصا ریمعت ، ، ریمعت یرادهگن ، ، یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 88

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010972240000 28 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/FPLC SCHNEIDER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13/562/205/600 دروارب :

لایر  678/110/380 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هاگشیالاپ  تیریدم  نامتخاس  مود -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع - -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731312248 2426 :: نفلت :: www.setadiran.ir- WWW.SPG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم 5  تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  تیاغل  خیرات 1401/10/24  زا   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

sso-tehran.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138011 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تثعب تارباخم  زکرم   MDF نلاس یتارباخم  یاهمتسیس  ییاوه و  لباک و  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500/000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  719/000/000 هدرپس : غلبم 

شیامه نلاس  مود ، هقبط  هقطنم 5 ، تارباخم  لک  هرادا  یبرع  دادرخ  :: خ 15  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

P/FPLC SCHNEIDERP/FPLC SCHNEIDER ناونع : : ناونع 99

یتارباخم یتارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

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

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

2001004068000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس و یزادنا  هار  مزال و  ینیمز  تازیهجت  نیمات  باترپ و  اب  هارمه  ناریا  هدودحم  رد  ناربراک  یارب   LEO یتارباخم هموظنم  تخاس  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باترپ تامدخ  نیمات  هب  مادقا  زین  دیامن و  هطوبرم  ینیمز  تازیهجت  اه و  هراوهام  تخاس  یحارط و  هب  مادقا  دیاب  یرجم  روظنم  نیا  یارب  .امرفراک  هب  نآ  لیوحت 

.دیامن  هطوبرم  رادم  رد  اه  هراوهام  رارقتسا  تهج 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

.34 هرامش هیاس ،) ) یناطلس دیهش  نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  ، نارهت  ، 1967734114 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبایزرا یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   12هرامش تعاس  - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیراب دناب  یتارباخم  یا  هراوهام  هموظنم  رادم  رد  لیوحت  رارقتسا و  تخاس ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 34 یناطلس ، دیهش  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

31-220298729 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیراب کیراب دناب   دناب یتارباخم   یتارباخم یایا   هراوهام   هراوهام هموظنم   هموظنم رادم   رادم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   رارقتسا   رارقتسا تخاس ، ، تخاس یحارط ، ، یحارط یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 111 1

یتارباخم یتارباخم یایا   هراوهام   هراوهام هموظنم   هموظنم رادم   رادم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   رارقتسا   رارقتسا تخاس ، ، تخاس یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1212

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

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000081 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139596 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدروناوه   AM دناب تباث  هدنریگ  هاگتسد  هدنتسرف و 50  هاگتسد  دیرخ 50  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

AM دناب تباث  هدنریگ  هاگتسد  هدنتسرف و 50  هاگتسد  دیرخ 50  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یدروناوه

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   12,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  دابآرهم خ  هاگدورف   ، 1387835183 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمالسا6139183 داشرا  گنهرف و  ترازو  تینما  تایلمع  زکرم  سیورس  هئارا  یزاس و  هحفص 5)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس و6139363 هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمأت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
لاتیجید یاه  هداد  یریگ  نابیتشپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iranol.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میرب یتعنص  عمتجم  نارهت و  یزاس  نغور  هاگشیالاپ  یراحتنا  دض  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یسدنهم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تامدخ  دخاو  لوناریا  تفن  تکرش  یزاس  نغور  هاگشیالاپ  نایوگدنت  دیهش  راولب  بونج  ییاجر  دیهش  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 2323  55225524 :: 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

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

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

2001093948000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138347 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ  رباع  یهدنامرف و  یاه  غارچ  هیاپ  دیرخ  نیمأت و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  ناشاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناشاک حطس  رد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

14:30 تعاس : 1401/11/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناشاک یزکرم  یرادرهش  رذابا  نابایخ  ناشاک   ، 8716631177 یتسپ :  دک  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراحتنا یراحتنا دضدض   دنبهار   دنبهار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یسدنهم   یسدنهم ناونع : : ناونع 1414

هدایپ هدایپ رباع   رباع وو   یهدنامرف   یهدنامرف یاه   یاه غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ وو   نیمأت   نیمأت هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

2001093879000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139180 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یتینمکا  یاه  نیبرود  یتظافح و  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  تفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  یتینما  یاه  نیبرود  یتظافح و  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامرک ناتسا  تفاب  رهش  رد  ناگیار  ینابیتشپ  لاس  کی  اب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  تمیق و  داهنشیپ  مرف  هب  هجوت  اب  یمارگ  هدننک :  نیمأت  نیمضت :  تاحیضوت 

.دامن  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق 
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

785167194 یتسپ دک  ماما  نابایخ  تفاب   ، 7851617194 یتسپ :  دک  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139209 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاورپ  حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاورپ حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

یزاورپ  حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  دیرخ ، نیمضت :  تاحیضوت 
10:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارم  راولب  دابارهم  هاگدورف  نارهت   ، 1387835183 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یتینما   یتینما یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع هاگتسد   هاگتسد   175175 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 127 ھحفص 13 
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000238 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139720 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  یضرع  یلوط و  هدننازرل  رایش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  یضرع  یلوط و  هدننازرل  رایش  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,840,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   592,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هموح یرهش و  نورد  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یرادرهش 

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

06-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137998 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قاثیم نیگنس  ناگوان  ینف  هنیاعم  زکرم  هلوس  پالور  یاه  برد  یجورخ و  یدورو و  یاه  برد  بصن  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه کیفارت ط  لقن و  لمح و  نارمع و  تنواعم  هزوح  یرهشراطق  ریدغ  نامتخاس  مالسا  نایئادف  یاهتنا  دهشم   :: سردآ سردآ

09153001492 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتالصاوم یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   یضرع   یضرع وو   یلوط   یلوط هدننازرل   هدننازرل رایش   رایش یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا

1818

هلوس هلوس پالور   پالور یاه   یاه برد   برد وو   یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو یاه   یاه برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 127 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mmm5kl3cd825w?user=37505&ntc=6139720
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6139720?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yn5jcp3b554s5?user=37505&ntc=6137998
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6137998?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001030651000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138441 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  بعشو  روما  هرادا  چناپ  لور  یا  هرکرک  ظافح  بصنو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نانسا  حطس  بعشو  روما  هرادا  چناپ  لور  یا  هرکرک  ظافح  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
54,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  ناکدوک  ناتسرامیب  بنج  رهشلگ  سابعردنب   ، 7915868358 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هدرشف یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناراکنامیپ  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001578000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/10/24هرامش دیدزاب  تعاس 19 -  - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138636 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلرتنک تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 2 یرادا  نامتخاس  بنج  یجراخ  لانیمرت  یربور  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  یللما  نیب  هاگدورف  هناخ  ریبد  : فلا : تاکاپ لیوحت   :: سردآ سردآ

مان 88969737- تبثرتفد  هناماس 27313131  زکرم   05132400001 - 7 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس بعشو   بعشو روما   روما هرادا   هرادا چناپ   چناپ لور   لور یایا   هرکرک   هرکرک ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

یلرتنک یلرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   9هرامش تعاس  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شیک داصتقا   :: عبنم 9عبنم تعاس  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138638 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  حطس  بعش  روما و  هرادا  چناپ  لور  یا  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراحتنا6137972 دض  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هحفص 11)یسدنهم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

چناپ چناپ لور   لور یایا   هرکرک   هرکرک ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ هقطنم  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138165 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ  دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 850.262.607.67 

نارمچ  دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  راک  یارجا  لحم 
زور راک 280  یارجا  تدم 

لایر  نیمضت 143.363.380.3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 300.000  هنیزه 

:: سردآ سردآ

06132176463 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6139180 حطس  یتینما  یاه  نیبرود  یتظافح و  تازیهجت  بصن  هحفص 11)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاگ6139189 هرادا  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یفیک  یبایزرا  هحفص 7)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون 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

6138185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راگن 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

ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش  اب   genetec رازفا مرن  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتفا  هناورپ  یاراد  - 

سسنیال ددع  دادعت 150  هب  -
رمعلا مدام  یتناراگ  یاراد  -

1101093266001049 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رفن 150 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  ینف  یسانشراک  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخ میهاربا   09141248876

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333880-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راگن راگن 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 2424

رمعلا رمعلا مدام   مدام یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  - - سسنیال سسنیال ددع   ددع   150150 دادعت   دادعت هبهب   -- اتفا   اتفا هناورپ   هناورپ یاراد   یاراد طیارش   - - طیارش اباب     genetecgenetec رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000134 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02188900001 نایدیما  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 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

6138328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  یتسویپ  لیاف  قبط  اهدادرارق  مالعتسا و  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000202 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  یتسویپ  لیاف  قبط  اهدادرارق  مالعتسا و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیک کیک وئدیو   وئدیو هناماس   هناماس سنارفنک -  -  سنارفنک وئدیو   وئدیو سیورس   سیورس وو   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 2626

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  سنسیال  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000227 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و 
هتسب 2 دادعت : 

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

.ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 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

6138522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب و  یم  یتسویپ  لیاف  قبط  دادرارق  مالعتسا و  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000201 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب و  یم  یتسویپ  لیاف  قبط  دادرارق  مالعتسا و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: 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 ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   سنسیال   سنسیال ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 2828

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی   APK لاو ریاف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000151 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هلاس کی   APK لاو ریاف  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی     APKAPK  لاو لاو ریاف   ریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...... یهدباوج و یفیک ، لرتنک  یرادرابنا ، ، یلام روما  ، شریذپ لماش : نومزآ  یهاگشیامزآ  عماج  رازفا  مرن  هتسب  رظن  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091698000036 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
مرن بط و  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  نومزآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   LIS یکشزپ هاگشیامزآ  تیریدم  عماج  متسیس   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا
هتسب 1 دادعت : 

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

 - هاگشیامزآ 2 لحم  رد  ناگیار  شزومآ  اب  یزادنا  هار  بصن و  -1: دشاب ریز  طیارش  لماشدیاب  قوف  نومزآ  یهاگشیامزآ  عماج  رازفا  مرن  هتسب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09173736557: هنگنز رتکد  مناخ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  سامت  ( دودحمان شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد 

دک دحاو ،  یهاگشنادداهج.کدوک  ردام و  کراپ  بنج  - جیلخ هچوک 18 شبن   . سراف جیلخ  راولب.یلحاس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7515779111 یتسپ : 

33350436-077  ، 33350435-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350435-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب رظن   رظن دروم   دروم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 3131

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

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

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

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

6138851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربراک هدش 300 مالعا  تاصخشمو  تساوخرد  قبط   bitdefender یرازفا مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000430 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یربراک هدش 300 مالعا  تاصخشمو  تساوخرد  قبط   bitdefender یرازفا مرن  هتسب  - 

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

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

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

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 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

6138868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروکر نازیم 5000  هب  یزکرم  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یقوقح  کالما و  تنواعم  دانسا  یرامشزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000223000033 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

دروکر 5000 دادعت : 
1402/10/21 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروکر نازیم 5000  هب  یزکرم  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یقوقح  کالما و  تنواعم  دانسا  یرامشزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1313819783 یتسپ :  دک  نکسم ،  یوک  یادتبا  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136380-086  ، 33130085-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3313089-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3232

دروکر دروکر   50005000 نازیم   نازیم هبهب   یزکرم   یزکرم ناتسا   ناتسا یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یقوقح   یقوقح وو   کالما   کالما تنواعم   تنواعم دانسا   دانسا یرامشزاب   یرامشزاب ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  ینیمز  یریگراب  تیاس  گنیرتیم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003265 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  ار  تسارح  نامزاس  هیدات  هتشاد و  تیلاعف  راک  حرش  اب  طبترم  هزوح  رد  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: 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

93068-07772  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج یبونج سراپ   سراپ ینیمز   ینیمز یریگراب   یریگراب تیاس   تیاس گنیرتیم   گنیرتیم رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ -  -  دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

6139077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  ) یکسرپسک سوریو  یتنآ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Antivirus Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

1101000016000135 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  یمارهب  یاقآ  یرهاط و 43673988  یاقآ  سامت 43673989  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار شزومآ  ینابیتشپ و  یزادنا ،  هار  بصن ،  هارمه  هب  - رباک  250- هلاسکی

ددرگ یراذگراب  شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Antivirus  Kaspersky EndpointAntivirus  Kaspersky Endpoint تسویپ ) ) تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم )) یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
Detection and Response OptimumDetection and Response Optimum

3535

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

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

زا 127 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7qlgbxdszpdw3?user=37505&ntc=6139077
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6139077?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6139267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رمعلا مادام  هطوبرم و  سنسیال  نیبرود (  بصن 96 هارمه  هب   PANASONIC WV-ASM300 رازفا مرن  یزادنا  هار  بصن و  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001065000032 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ریواصت  زا  یریگ   BACKUP یزادنا هار  یزادنا RAID5 و 3 - هار  هارمه  هب   EMC رورس هاگتسد  ود  یدنبرکیپ  -2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  روتکاف  شیپ  رد  هژورپ  تاصخشم  هجوت : 

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33349079-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک هتفرشیپ 1000  ینامزاس  رازفادب  دض  کارتشا  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000397 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ زا  نیاربانب  .تسا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هدش  هئارا  تامدخ  حرش  کالم  دشاب و  یمن  کالم  اهدک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یراددوخ  دشاب  هتشاد  تریاغم  رظندم  شرافس  اب  هک  یتاداهنشیپ 

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868255-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رمعلا رمعلا مادام   مادام وو   هطوبرم   هطوبرم سنسیال   سنسیال نیبرود (  (  نیبرود 9696 بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب     PANASONIC WV-ASM300PANASONIC WV-ASM300 رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن -- 11 ناونع : : ناونع 3636

هربراک هربراک   10001000 هتفرشیپ   هتفرشیپ ینامزاس   ینامزاس رازفادب   رازفادب دضدض   کارتشا   کارتشا دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3737
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  دافم  قبط   advanced هخسن یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001262 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 70 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  دافم  قبط   advanced هخسن یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

advancedadvanced  هخسن هخسن یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تمیقًافطل  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  * یرازفا مرن  گاب  لیلدرورس  قاتا  تازیهجت  رورس و  یدنبرکیپ  یناسرزورب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتسویپ همیمض  قباطم  وروتکاف  شیپ  یط  مالعا 

1201001022000303 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
 . یمازلا همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.88116140 رامیت تاعالطا   * رثا بیترت  روتکاف  شیپ  همیمض  مدع  ضقانتم و  تمیق  مالعا  اب  ییاهخساپ  هب  .دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس یدنبرکیپ   یدنبرکیپ وو   یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 3939
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  هب  مالعتسا  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005037000050 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق یاه  هنیزه  هیلک.دریگ  رارق  هناماس  رد  دوش و  اضما  رهم و  هدیدرگ و  رپ  یتسویپ  مرف  - دشاب یم  تسویپ  هب  مالعتسا   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  و 

5178736345 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزکرم  هناخباتک  هافر /  هاگشورف  بنج  هلال /  هار  راهچ  یدازآ /  خ  زیربت /  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34435650-041  ، 34406480-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34406481-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011018-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  تعاس 00:00  زا 1401/10/20   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14011018-01 یتارباخم  یاه  تینوی  کیفارت  تست  هاگتسد  دیرخ  یا  هلحرم  ود  تمیق  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500.000  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 100.000.000  تنامض 

:: سردآ سردآ

09125052634 :: 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

قیرح قیرح نالعا   نالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4040

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه تینوی   تینوی کیفارت   کیفارت تست   تست هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6139621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ALARM MODULE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ملق دادعت 1 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  هعسوت  رارف و  هلپ  رلکنیرپسا ،  سکاب ،  ریاف  متسیس  یحارط  هرواشم  دادرارق  دقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000109 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 5200 دادعت : 

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

همانیهاوگ نینچمه  هطوبرم  یاه  زوجم  نتشاد  .سامت  یفایس  یاقا  نفلت 09124263951  اب  دیدزاب و  هژورپ  لحم  زا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یرورض  یناشن  شتا  زا  ینمیا  همانیهاوگ  یراکنامیپ و  تیحالص  ینمیا و 

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ALARM MODULEALARM MODULE ناونع : : ناونع 4242

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   رارف   رارف هلپ   هلپ رلکنیرپسا ،  ،  رلکنیرپسا سکاب ،  ،  سکاب ریاف   ریاف متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم دادرارق   دادرارق دقع   دقع ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ییولیک  زاگ FE 36 ر6  قیرح  ءافطا  لوسپک  تساوخرد  دشابیمن  کالم  هدش و  باختنا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000073 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  رهپس  یتراجت  مان   kg 6 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نابآ
لوسپک 2 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ییولیک  زاگ FE 36 ب6  قیرح  ءافطا  لوسپک  تساوخرد  دشابیمن  کالم  هدش و  باختنا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ییولیک   ییولیک   66 رر   FE 36FE 36 زاگ   زاگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک تساوخرد   تساوخرد دشابیمن   دشابیمن کالم   کالم وو   هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 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

6138606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میب  ریاف  دنرب  زیاروتوم  روتکتد  میب  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هلوس نیفرط  رد  نالعا  یتسش  هاگتسد  بصن 2  دیرخ و 

.نوز رثکادح 4  نالعا  یزکرم  متسیس  هاگتسدکی  بصن  دیرخ و 
1101001086000020 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.نوز رثکادح 4  نالعا  یزکرم  متسیس  .هلوس  نیفرط  رد  نالعا  یتسش  هاگتسد   2 میب .  ریاف  دنرب  زیاروتوم  روتکتد  میب  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  تاعالطا  زیر 

4173834779 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ  لک  هرادا  برضلا  نیما  بوجرز  تشر  نالیگ   تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129750-013  ، 33122902-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33129236-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هلوس -- -- هلوس نیفرط   نیفرط ردرد   نالعا   نالعا یتسش   یتسش هاگتسد   هاگتسد   22 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ میب   میب ریاف   ریاف دنرب   دنرب زیاروتوم   زیاروتوم روتکتد   روتکتد میب   میب بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نوز نوز   44 رثکادح   رثکادح نالعا   نالعا یزکرم   یزکرم متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد

4545
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامشودوش  هداد  مالعتسا  طیارش  قبط  یلک  تمیق  - زیربت هنایمولیس  نامتخاس  واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09144000346 .تسا یمازلا  لحمزادیدزابدوش  هتشاذگ 

1101001380000017 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183717333 یتسپ :  دک  هار ،  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443023-041  ، 34449250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34446005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6138549 نالعا  رگشیامن  لرتنک  هحفص 28)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6139621ALARM MODULE(28 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس واهرابنا   واهرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رتم  یتناس  داعبا 100*80  اب   47U لماک کار  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002272 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاوج ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   MINIPRO یتراجت مان  لدم 8947   cm 96 قمع  U 47 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یداهریپ  یاقآ  اب 88115400  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

STM-1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005106 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   cm 80 قمع  U 40 عافترا رالودم  حرط   in 19 درادناتسا اب  کینورتکلا  تارباخم و  اتید و  هکبش  تازیهجت  دنمشوه  کر  الاک :  مان 

ایاپ یطابترا 
ددع 3 دادعت : 

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

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4747UU  لماک لماک کار   کار ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

STM- 1STM- 1 ناونع : : ناونع 4848
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ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000125 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

رتم  27,450 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329006-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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

6138147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  ( PU-403A ( 530*215*130 لدم یرون  ربیف  لصفم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003063 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PUYESH یتراجت مان   113x205x435 mm زیاس یرمیلپ  سنج   PU403 ینفد یرون  ربیف  یتارباخم  لصفم  الاک :  مان 

داگراساپ
ددع 16 دادعت : 

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

زا سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  کی و  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4949

یرون یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 5050
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26_0120258 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رجف 2 یرادا  روما  هژورپ  ویسپ  هکبش  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

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یرازگراب  اهب  شسرپ  مرف  تمیق و  زیر  روتکاف  شیپ  ددرگ و  دراو  یلک  تمیق  هکبش (  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000126 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329006-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب اهب   اهب شسرپ   شسرپ مرف   مرف وو   تمیق   تمیق زیر   زیر روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   ددرگ   ددرگ دراو   دراو یلک   یلک تمیق   تمیق هکبش (  (  هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5252
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد حرش  قبط   MINI PC & KVM SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا 

1101093567000219 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناگنز رجف  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   NSD یتراجت مان   KVM switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 55 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هنایار تعنص  نامدار  هدننک  هضرع  عجرم   LEFOR یتراجت مان   LEFOR P6400 لدم  MINI PC هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 55 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تساوخرد   تساوخرد یاه   یاه متیآ   متیآ اباب   وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم افرص   افرص هدش   هدش هئارا   هئارا یاهدک   یاهدک ناریا   ناریا تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش قبط   قبط   MINI  PC & KVM SWITCHMINI  PC & KVM SWITCH ناونع : : ناونع
درادن درادن تقباطم   تقباطم

5353
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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 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

6138311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - ma1 زیاس مکیر  راد  پیز  یترارح  لصفم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001458 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شرتسگ طابترا  نتم  هدننک  هضرع  عجرم   SINIL یتراجت مان  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   mm 455-125/30 زیاس  MA4 یتارباخم یترارح  لصفم  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - ma1 زیاس مکیر  راد  پیز  یترارح  لصفم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120259 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  - 1401 مود ههام  یفرصم 6  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

یتارباخم یتارباخم یترارح   یترارح لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 5454

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 5555
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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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548014  هرامش  ( ..رتنیرپ روتینام / رتویپماک / سیک   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب 

1101093985008453 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NFH 1214 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  ( 0107548014 رتنیرپ / روتینام / سیک  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن / 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رتنیرپ رتنیرپ روتینام / / روتینام رتویپماک / / رتویپماک سیک   سیک  ) ) الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 5656
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ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

رون / 1401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد زکرم  یرون 19/20/21/22  یاهوفاک  سسکت  حرط  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/10/21عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ETHERNET SWTTCH 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

هاگشناد هاگشناد زکرم   زکرم   19/20/2 1/2219/20/2 1/22 یرون   یرون یاهوفاک   یاهوفاک سسکت   سسکت حرط   حرط ناونع : : ناونع 5757

ETHERNET SWTTCHETHERNET SWTTCH ناونع : : ناونع 5858
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا و الاک  .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح  تسا  رکذ  هب  مزال  دشاب  همیمض  لیاف  ساسا  رب  تمیق  مالعا  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی لقادح  یتناراگ  اب  دشاب  لانیجروا 

1101091471000178 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شیک نیرآ  سیت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان  نیچ  هدنزاس  روشک   k9-1921 لدم یتارباخم  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

لصا و الاک  .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح  تسا  رکذ  هب  مزال  دشاب  همیمض  لیاف  ساسا  رب  تمیق  مالعا  افطل  وکسیس .  رتور 1921   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی لقادح  یتناراگ  اب  دشاب  لانیجروا 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412803-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیریس داجس ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093644000043 زاین :  هرامش 

کیریس ع   داجس   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   WS-CAC-4000W-INT لدم هنایار  هکبش  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

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

کیریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کیریس ،  داجس  ماما  ناتسرامیب  یرادهار -  هرادا  بنج  کیریس -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  کیریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7946117971

42377006-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42377006-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 5959

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6060
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000064 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22162381-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6139008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(310Mbps/310Mbps  ) هاگشناد تنرتنیا  نراقتم  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000447 زاین :  هرامش 

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

لاس 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  هب  عاجرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  راب  اددجم  تکرش  یاضما  رهم و  زا  سپ  یصاصتخا  طیارش 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   لباک -  -  لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن هکبش - - هکبش نوتسیک   نوتسیک لنپ -  -  لنپ چپچپ   هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6161

(( 310310 Mbps/310MbpsMbps/310Mbps  ) ) هاگشناد هاگشناد تنرتنیا   تنرتنیا نراقتم   نراقتم دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6262

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

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

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

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

6139257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   FG-1100E لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000481 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/25 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا تلادع  ناوید   :: 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

6139287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMC هکبش تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000142 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NC364T لدم رورس  تروپ  هکبش 4  تراک  الاک :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  فذح  دهدن  ششوپ  ار  هدش  جرد  تاصخشم  نیع  هک  اهتمیق  مالعا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم   FG- 1 100EFG- 1 100E  لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 6363

EMCEMC  هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6464

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

6139301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMc--32G تروپ هکبش 2  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000143 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP رورس  NC550SFP لدم تروپ  هکبش 2  تراک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  فذح  دهدن  ششوپ  ار  هدش  جرد  تاصخشم  نیع  هک  اهتمیق  مالعا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  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 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

6139433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا طیحم  رد  نامزمه  ربراک  )و 20  تنارتنیا طیحم  رد  نامزمه  ربراک   20  ) ازجم هکبش  ود  رد  نامزمه  ربراک  دادعت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001103 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ رد  زاین  دروم  سنارفنک  وئدیو  سیورس  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMc- -32GEMc- -32G تروپ   تروپ   22 هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6565

تنرتنیا تنرتنیا طیحم   طیحم ردرد   نامزمه   نامزمه ربراک   ربراک   2 020 وو   (( تنارتنیا تنارتنیا طیحم   طیحم ردرد   نامزمه   نامزمه ربراک   ربراک   2 020  ) ) ازجم ازجم هکبش   هکبش ودود   ردرد   نامزمه   نامزمه ربراک   ربراک   5050 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6666
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تسویپ  رد  دوجوم  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  نارهت  رتفد  تنرتنیارظندروم  تمدخدشاب  یم  هباشم  یتامدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001295 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یناهج   یناهج هکبش   هکبش هبهب   هفرطود   هفرطود لاصتا   لاصتا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 6767

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون 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

6139746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا کولف و  تست  یراذگ و  لبیل  هارمه  هب  نوتسا ) یک  ددع  بصن 2  اب  هارمه   ) راکور هکبش  تروپ  زیرپ 2  لماک  بصن  رتویپماک - : هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشک لباک  سنزگن -  جوتسا  یک  ددع  هارمه 24  هب   UTP Cat6 سنزگن تروپ  لنپ 24  چپ  بصن  اتوس 50×100 -  یکیتسالپ  گنیکتارت  بصن  تست -  لباق 

 ... و  - UTP Cat6 هکبش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  رهشناریا -  زکرم  هیحان  یرادرب  هرهب  هرادا  رتویپماک  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101001503000476 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ  1 دادعت : 

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

رد یراکنامیپ  روما  رد  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تمیق ،  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یتساوخرد  کرادم  هئارا  هب  طونم  راک  یراذگاو  تسیمازلا ،  هناماس 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6138328 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 17)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6138522 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 17)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6139470 ینف  تاصخشم  قباطم  لرتنک  سسکا  متسیس  یارجا  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6139621ALARM MODULE(28 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( تسویپ تسویپ حرشب   حرشب رتویپماک ( ( رتویپماک هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6868
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سراف یا  هقطنم  قرب  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 07 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو 55 وئدیو  ددع  دیرخ 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000477 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش هعلاطم  افطل  تسویپ -  لیاف  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

1401/11/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  هدومن و  رهم  لیمکت و  ار  تمیق  زیر  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142206-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5555 لاو   لاو وئدیو   وئدیو ددع   ددع   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Samsung QM43R-B گنوسماس یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Samsung QM43R-B Crystal 4K UHD Signage supporting 500 nit brightness

1201004010000431 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

Samsung QM43R-B گنوسماس یتعنص  روتینام  - 
یتناراگ اب   Samsung QM43R-B Crystal 4K UHD Signage supporting 500 nit brightness

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

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

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Samsung QM43R-B Samsung QM43R-B Crystal 4K UHD S ignage supporting 500Samsung QM43R-B Samsung QM43R-B Crystal 4K UHD S ignage supporting 500 گنوسماس   گنوسماس یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
nit brightnessnit brightness

7070
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میرف نودب  چنیا  نویزیولت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000479 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903946 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
دنوثایغ 09122462168 یاقآ 

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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

میرف میرف نودب   نودب چنیا   چنیا   5050 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 7171
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هعجارم و  تسویپ  هب  افطلدشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  لگ ) رتلیس  ید  نک   ) اضاقت 0130360 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  هوحن  دامن / لاسرا  ازجم 

1101093985008445 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناخلق رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   RETRACTABLE SAFETY CONE یتراجت مان   cm 70 عافترا  N/M لدم یکیتسالپ  ینمیا  طورخم  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

گربرسرد ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هعجارم و  تسویپ  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  لگ )  رتلیس  ید  نک  اضاقت 0130360 (  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسالپ یکیتسالپ ینمیا   ینمیا طورخم   طورخم ناونع : : ناونع 7272

یماظتنا یماظتنا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات گنربش - - گنربش اباب   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7373
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زا سپ  دادرارق  دروآرب و  هگرب  - دشاب یتسویپ  کرادم  قباطم  یتسیاب  یم  یمالعا  تمیق  هدش - هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  ًاددجم  رهم  اضما و 

1101094839000306 زاین :  هرامش 
هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتروپ  یلپ  سنج   90x250x750 mm زیاس یسدنهم  هدر  گنربش  اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   m 1 زیاس یکیتسالپ  سنج   SSA507 لدم یکیفارت  یا  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   20x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   50x75 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ًاددجم رهم  اضما و  زا  سپ  دادرارق  دروآرب و  هگرب  - دشاب یتسویپ  کرادم  قباطم  یتسیاب  یم  یمالعا  تمیق  هدش - هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هاکیب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدیدرگ تسویپ  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  هیلک  *

.دشاب یم  یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  *
.ددرگ جرد  دیاب  تسیل  قبط  اه  تمیق  * 

1101093214000013 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  هاکیب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هداج نارجات  هدننک  هضرع  عجرم  مشیربا  هداج  نارجات  هدنزاس  عجرم  اکیفارت  یتراجت  مان   TRAF30001 لدم ناوخ  کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 
مشیربا

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدیدرگ تسویپ  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  هیلک  *

.دشاب یم  یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  *
.ددرگ جرد  دیاب  تسیل  قبط  اه  تمیق  * 

7991115355 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  راولب  - هاکیب یرادرهش  نامتخاس  - هاکیب - نادور ناتسرهش  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 4287097-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4287097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6139469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  ییوردوخ ) تادیدهت   ) یراحتنا دض  یا  هغیت  - ینفد دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000064 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یمن  تساوخرد  عوضوم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: تساوخرد عوضوم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  رتم  رتم و 2  رتم 2  یاه 4  ضرع  هب  دنبهار  ددع   3
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هریغ  تایلام و  همیب ، بصن ، لمح ، لماش  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 14011019-02  :: یهگآ یهگآ هرامش   یدهرامش  26 هبنشود ، ات  تعاس 00:00  ید 1401   20 هبنشهس ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00  1401

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم ید 1401   26 هبنشود ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک سسکا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 500,000,000 همانتنامض : غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه 09125055403 هرامش  ییوهلا 81718555و  مناخ  راکرس   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ییوردوخ ) ) ییوردوخ تادیدهت   تادیدهت  ) ) یراحتنا یراحتنا دضدض   یایا   هغیت   هغیت -- ینفد ینفد دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7575

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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مالیا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا هاگدورف  (Road blocker) ینفد - یا هغیت  ( ییوردوخ تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت 

1101001409000070 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 
متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت و مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا هاگدورف  (Road blocker) ینفد - یا هغیت  ( ییوردوخ تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   09123374199 هرامش هب  ییانب  یاقآ  اب  ماهبا  تروص  رد  -4 .دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم 

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مامت مامت -- 33 دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- 22 مالیا مالیا هاگدورف   هاگدورف (( Road blockerRoad blocker)) ینفد ینفد -- یایا هغیت   هغیت (( ییوردوخ ییوردوخ تادیدهت   تادیدهت )) یراحتنا یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار -- 11 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم وو   تاحیضوت   تاحیضوت

7777
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون 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

6138582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیرباف یموینیمولآ  هغیت  یقرب -  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  یزلف -  بوچ  راهچ  بصن  هیهت و 

1101000011000296 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لصاح سامت  یسابع  یاقآ  نفلت 82282809  هرامش  اب  دیدزاب  یگنهامه و  تهج  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: 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

کیرباف کیرباف یموینیمولآ   یموینیمولآ هغیت   هغیت یقرب -  -  یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یزلف -  -  یزلف بوچ   بوچ راهچ   راهچ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لمع  قاتا  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب  تسویپ  رد  طیارش 

1101092170000194 زاین :  هرامش 
مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330355-084 :: 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

لمع لمع قاتا   قاتا یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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

6139072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ژد نیهاش  ناکوب و  بآودنایم ،  بعش  یارب  یتسویپ  مالعتسا  ربارب  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت 

1101004329000031 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ژد نیهاش  ناکوب و  بآودنایم ،  بعش  یارب  یتسویپ  مالعتسا  ربارب  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت 

.دشاب یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یموب  امتح  راکنامیپ 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33483902-044 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6139345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرفرد  تمیق  مالعا.تسویپ  طیارشو  تاصخشم  اب  قباطم  مکحتسم  یدالوف  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراددوخازجمروتکاف  شیپ  هئارازا.تسا  یمازلا 

1101004198000064 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا یدالوف  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550890-077  ، 33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مکحتسم مکحتسم یدالوف   یدالوف یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

6139404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تاصخشم  قبط  هریدم  تایه  تیریدم و  هزوح  لک  هرادا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000566 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نفورکیم ددع  هس   ، یرتم 15 و 20  تینوی رواپ  هب  نفورکیم  لاصتا  ود  هدننک و  تکرش  تشه  یارب  کیمانیادریب  لاصتا  لباک  یزیمور ، سکاب  ددع  ود  - 

ددجم بصن  اه و  سکاب  اه و  نفورکیم  ندرک  زاب  یزاغ GM314Q و  هلک  اب  هارمه  هدننک  تکرش  کیمانیادریب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

ناقهد  02135913588: دیدزاب یگنهامه و  نفلت 

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

الاک الاک تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هریدم   هریدم تایه   تایه وو   تیریدم   تیریدم هزوح   هزوح لکلک   هرادا   هرادا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دوش  هعجارم  هدش  دیق  تسویپ  تسیلرد  الاک  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000451 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم نایک  یاقآ  هرامش 09022227997  اب  ینف  یگنهامه  یراک  زور  تسارح 30 دحاو  ینف  سانشراک  دیئاتو  الاک 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوزاب ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8383
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6139470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  لرتنک  سسکا  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000065 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یمن  تساوخرد  عوضوم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تساوخرد : عوضوم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  لرتنک  سسکا  متسیس  یارجا  هیهت و 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  تایلام  همیب و  بصن ، لمح ، ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: 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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484
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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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139525 :: 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 
1101092977000138 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6139469 تاصخشم  قباطم  ییوردوخ ) تادیدهت   ) یراحتنا دض  یا  هغیت  - ینفد هحفص 49)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

8585
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نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  ساسارب  الاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  ) نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001146000057 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VP508 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 63 دادعت : 

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

دنیامرف تکرش  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  لک  هرادا  دات  دروم  یاه  تکرش  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144643199 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  نامتخاس  - یتدایس دیهش  نابایخ  - تلم نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329064-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369086-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگبخن یلم  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 16 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح نیبرود  بصن  نیبرود و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004553000029 زاین :  هرامش 

ناگبخن یلم  داینب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  تسا  دشمهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنکن ادیپ  رغت  مالقا 

1457893111 یتسپ :  دک  ناگبخن ،  یلم  داینب  یکدور  باون و  نیبام  یدازآ  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63478107-021  ، 63478000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66917166-021 :: 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

(( دشاب دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا ساسارب   ساسارب الاک   الاک وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) نالیگ نالیگ ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

تسارح تسارح نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اویش جنس  تبوطر   hmblrh جاوما  - اویش  تاتسومرت   trb125 یرتم -  هد  لباک  اب  امد  روسنس  رلرتنک -  ترامسا   zs16 هاگتسد یقرب - : تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و هلر -  دیر  لدم  - جاوما 

تسویپ تسیل  قبط  یقرب  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201093404000172 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  یلصا  ربتعم و  یتنراگ  اب  قیقد و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تساوخرد  قبط  طقف  طقف و  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

یراکزور هیوست 14  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن  تاقلعتم  هارمه  هب  ریواصت  طبض  هاگتسد  نیبرود و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  ناتسزوخ  لیوحت  لحم 

رابتعا 1401/11/22

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hmblrhhmblrh جاوما   - - جاوما اویش   اویش تاتسومرت   تاتسومرت   trb125trb125 یرتم -  -  یرتم هدهد   لباک   لباک اباب   امد   امد روسنس   روسنس رلرتنک -  -  رلرتنک ترامسا   ترامسا   zs 16zs16 هاگتسد   هاگتسد یقرب - : - : یقرب تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عوجر   عوجر وو ( ...  ( ...  هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود هلر -  -  هلر دیر   دیر لدم   - - لدم جاوما   جاوما اویش   اویش جنس   جنس تبوطر   تبوطر

8888

بصن بصن تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیلپ هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000200 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  (09163129575 یزادنا  ( هارو  بصن  تهج  یواب  یاقآ  یگنهامه  ابو  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: 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

6138780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادعت  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000439 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

زگراک ییوگخساپ 09137087018  نفلت   . یمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  .بصن  مامتا  زا  دعب  ههام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: 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

سیلپ سیلپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090

تسویپ تسویپ دادعت   دادعت قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 9191

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

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

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

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

6138972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک رآ 32  یو  نا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000128 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  25 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329006-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: 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

نایدور یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاضما رهم و  ار  یتسویپ  دانسا  هیلک  دیاب  هدننک  تکرش  تسویپ -  تسیل  دانسا و  قباطم  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن یراذگراب  هناماسرد  هدومن و 

1101092951000007 زاین :  هرامش 
نایدور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

هناماسرد هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  یتسویپ  دانسا  هیلک  دیاب  هدننک  تکرش  تسویپ -  تسیل  دانسا و  قباطم  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگراب 

3655119796 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ماما -  نابایخ  نایدور -  رهش  دورهاش -  نانمس -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32513002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32513003-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک   3232 رآرآ   یویو   نانا   ناونع : : ناونع 9292

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   دانسا   دانسا قباطم   قباطم یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  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 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

6139025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه تهج  ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قبط  یدقن  تروص  هب  یرادرب  ملیف  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئادف 09133405023

1101004323000166 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یفجن شوایس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  یرادرب  ملیف  نیبرود  دربراک   UWP-V1 لدم لاتیجید  نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   LVF-8008C-P0413 لدم هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   DXC-D55PH زنل نودب  لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک نامرک ،  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یدازآ -  نادیم  هعمج و  ماما  هارراهچ  لصافدح  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7619643153 یتسپ : 

32451151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442084-034 :: 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

 ( ( یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود زنل   زنل لاتیجید -  -  لاتیجید نوفورکیم   نوفورکیم  ) ) یرادرب یرادرب ملیف   ملیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Leviton cat6 لانیجروا نیبرود  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092998000073 زاین :  هرامش 

زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دوش  ماجنا  دیاب  هک  یاهراک  تساوخرد  تسویپ  هب  )1و2 و  شخب  ) نامتخاس زا  دیدزاب   Leviton cat6 لانیجروا نیبرود  یشک  لباک  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسارح کیتامروفنا و  دات  اب  راک  ماجنا  زیربت ( یغاب  اباب  عمتجم 

5167846184 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزار  ینامرد  یشزومآ و  زکرم  ( یلگ لئا  ) یرکاب دیهش  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33803350-041  ، 33804486-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33819490-041 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسویپ لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096057000012 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نادرگمچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 22 دادعت : 

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

.ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  طسق  تروص 3  هب  تخادرپ  طیارش 

8478174813 یتسپ :  دک   ، 8478174813 ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52240471-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52243587-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Leviton cat6Leviton cat6 لانیجروا   لانیجروا نیبرود   نیبرود یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 9595

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپت لگ  یرادرهش   :: 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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092111000010 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  هپت  لگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SONY یتراجت مان   SNC-EB632 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم  نپاژ 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NSD-P4230R لدم بش  رد  دید  تیلباق  موز و  ربارب  لسکیپاگم 30 مادیپسا 2 هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

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

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-9543 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخ  تخادرپ  لاس 1402  نایاپ  رد  دیرخ  غلبم  یرادرهش و  هدهع  رب  ارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یراک  همزر  یتبث و  تکرش  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش 

6558139714 یتسپ :  دک  هپت ،  لگ  یرارهش  نامتخاس  ییاجر  دیهش  راولب  هپت  لگ  رهش  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35328600-081  ، 35328601-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35328600-081 :: 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

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6139386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشاد الاک  تلاصادک  یارادو  یناریا  سنج  / تسیمازلا دمیا  تاررقم  / هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  / رزیالوبن هاگتسد  پاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دشاب

1101090544000572 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CD45ABI-15 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم تروصنیا  ریغ  رد  روتکاف  هارمه  یرادا  تاعاسرد  طقف  سنج  لیوحت  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  بردات  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  طرشب  ههامود  یتخادرپ  / دوشیم

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

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CD45ABICD45ABI -- 1515 لدم   لدم یفقس   یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- رزیالوبن رزیالوبن هاگتسد   هاگتسد پاک   پاک ناونع : : ناونع 9898
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6139421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث همانیهاوگو  یرادرب  هرهب  هناورپ  لصا  ربارب  یپک  هئارا   - یتسویپ تسیل  قبط  تازیهجتو  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  یراجت  تمالع 

1201003912001083 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

یتسوپ تسیل  قبط   1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تدم 20 هب  تخادرپ  هاگشناد  لیوحت  یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53310347-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6138974 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 49)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

نامتخاس6139325 واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6137995 سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ6139470 ینف  تاصخشم  قباطم  لرتنک  سسکا  متسیس  یارجا  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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(( 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6138974 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 49)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن6139142 یاه  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیخ رظن  دم  یصاخ  دنرب  هنوگ  چیه  انمض  لخاد  دیلوتو  درادناتسا  یاراد  رورس  قاتا  تهج  رتم   2 رد 1 داعبا هب  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زاو  دشاب  یمن 

1101090418000006 زاین :  هرامش 
نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکرآ  یتراجت  مان   2000MZ لدم  kg 1000 نزو  40x100x200 cm داعبا یدالوف  یکیناکم  رادزمر  هنازخ  قیرحدض  تقرسدض و  ینمیا  رد  الاک :  مان 
هداز دمحم  رغصا  یلع  هدننک 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک زاو  دشاب  یمن  رادیخ  رظن  دم  یصاخ  دنرب  هنوگ  چیه  انمض  لخاد  دیلوتو  درادناتسا  یاراد  رورس  قاتا  تهج  رتم   2 رد 1 داعبا هب  قیرح  دض  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

7616747367 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هاگنامرد  یرکسع -  نسح  ماما  هیکت  بنج  بیغتسد -  نابایخ  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328360-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328001-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا یاراد   یاراد رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج رتم   رتم   22 ردرد 11 داعبا داعبا هبهب   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 100100
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  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 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

6139441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعسوت تیریدم  نامتخاس  نارهت  یناشن  شتآ  ینمیا و  نامزاس  زا  یناشن  شتآ  هیدأت  یهاوگ  هئارا   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092052000324 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

تمدخ دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

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

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

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

متسیس6138309 هعسوت  رارف و  هلپ  رلکنیرپسا ،  سکاب ،  ریاف  متسیس  یحارط  هرواشم  دادرارق  دقع 
قیرح نالعا 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ FE 36 ر61385016 قیرح  ءافطا  لوسپک  تساوخرد  دشابیمن  کالم  هدش و  باختنا  هباشم  دک 
دشابیم ییولیک 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6138549 نالعا  رگشیامن  لرتنک  هحفص 28)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

درادناتسا6138609 یاراد  رورس  قاتا  تهج  رتم   2 رد 1 داعبا هب  قیرح  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

نامتخاس6139325 واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زا6139441 یئاهن  هیدیئات  ذخا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  تامدخ  هئارا 
یناشن شتآ  ینمیا و  نامزاس 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا نامزاس   نامزاس زازا   یئاهن   یئاهن هیدیئات   هیدیئات ذخا   ذخا وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 10 110 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

کینورتکلا6138165 تظافح  متسیس  هحفص 17)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6139189 هرادا  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یفیک  یبایزرا  هحفص 7)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6139138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جنس زاگ   ) یدرف تظافح  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000140 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیورا اریو  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GASCLIP هدنزاس عجرم   MGC لدم جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد6138606 نالعا  یتسش  هاگتسد  بصن 2  دیرخ و  میب  ریاف  دنرب  زیاروتوم  روتکتد  میب  بصن  دیرخ و 
نوز رثکادح 4  نالعا  یزکرم  متسیس  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  هلوس -- نیفرط 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6139138( جنس زاگ   ) یدرف تظافح  تازیهجت  هحفص 74)نیمات  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( جنس جنس زاگ   زاگ  ) ) یدرف یدرف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 102102
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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 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

6138494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم هطوبرم 10  لباک  هارمهب   polycom dhx6000 ماک یلوپ  سنارفنک  ویدیو  هاگتسد  نفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001457 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یرتم 1 - هطوبرم 10  لباک  هارمهب   polycom dhx6000 ماک یلوپ  سنارفنک  ویدیو  هاگتسد  نفورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   1010 هطوبرم   هطوبرم لباک   لباک هارمهب   هارمهب   polycom dhx6000polycom dhx6000 ماک   ماک یلوپ   یلوپ سنارفنک   سنارفنک ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد نفورکیم   نفورکیم ناونع : : ناونع 103103
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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 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

6138544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  رگشیامن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000859 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ وئدیو  رگشیامن و  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
st 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043201-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو وو   رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 104104
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  حرشب  هنیا  نودب  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001326000054 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DSLR-A350X E32DSLR-A350X E32 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105
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نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5 دادعت =UP CLOSE 10x50 G2 لدم نورتسلس  یراکش  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094162000112 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
5 دادعت =UP CLOSE 10x50 G2 لدم نورتسلس  یراکش  نیبرود  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460676 :: 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

6139756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرحتم نیبرود  یبابح  رواک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 دادعت دادعت ==UP CLOSE 10x50  UP CLOSE 10x50  G2G2 لدم لدم نورتسلس   نورتسلس یراکش   یراکش نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

کرحتم کرحتم نیبرود   نیبرود یبابح   یبابح رواک   رواک ناونع : : ناونع 107107
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعتسا6138325 ساسارب  الاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  ) نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش  هتسب  رادم  نیبرود 
( دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسارح6138354 نیبرود  بصن  نیبرود و  مزاول  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6138425trb125 یرتم -  هد  لباک  اب  امد  روسنس  رلرتنک -  ترامسا   zs16 هاگتسد یقرب - : تاعطق  نیمات 
تحت نیبرود  هلر -  دیر  لدم  - جاوما  اویش  جنس  تبوطر   hmblrh جاوما  - اویش  تاتسومرت 

 ( تسویپ تسیل  هب  عوجر  هکبش و ( ... 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم 613849410 لباک  هارمهب   polycom dhx6000 ماک یلوپ  سنارفنک  ویدیو  هاگتسد  نفورکیم 
یرتم

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

بصن6138498 تاقلعتم  هارمه  هب  ریواصت  طبض  هاگتسد  هحفص 62)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژورپ6138544 وئدیو  هحفص 17)رگشیامن و  نیبرود  ( نیبرود

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

سیلپ6138734 هتسبرادم  نیبرود  متسیس  هحفص 62)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6138780 دادعت  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 62)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6138974 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 49)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6139007 تسیل  دانسا و  قباطم  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6139025 هتسب -  رادم  نیبرود  زنل  لاتیجید -  نوفورکیم   ) یرادرب ملیف  تازیهجت  دیرخ 
 ( یرادربملیف

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6139079Leviton cat6 لانیجروا نیبرود  یشک  هحفص 62)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6139116 رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6139142 یاه  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6139180 حطس  یتینما  یاه  نیبرود  یتظافح و  تازیهجت  بصن  هحفص 11)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6139267 ) نیبرود بصن 96 هارمه  هب   PANASONIC WV-ASM300 رازفا مرن  یزادنا  هار  بصن و  -1
( رمعلا مادام  هطوبرم و  سنسیال 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6139386CD45ABI-15 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  - رزیالوبن هاگتسد  هحفص 62)پاک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم6139404 قبط  هریدم  تایه  تیریدم و  هزوح  لک  هرادا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
الاک

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هتسبرادم6139421 نیبرود  بصنو  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6139482DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

61395295 دادعت =UP CLOSE 10x50 G2 لدم نورتسلس  یراکش  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

کرحتم6139756 نیبرود  یبابح  هحفص 17)رواک  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

راگن6138185 دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 17)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس و6139363 هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمأت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
لاتیجید یاه  هداد  یریگ  نابیتشپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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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 " ) " ) 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

هاگدورف6138055 (Road blocker) ینفد - یا هغیت  ( ییوردوخ تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار  -1
یم تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا

.دشاب

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یماظتنا6138188 ییامنهار  ولبات  گنربش - اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هحفص 49)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ییوزاب6139431 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ6139469 تاصخشم  قباطم  ییوردوخ ) تادیدهت   ) یراحتنا دض  یا  هغیت  - ینفد هحفص 49)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یراحتنا6137972 دض  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هحفص 11)یسدنهم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ییوزاب6139431 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ6139469 تاصخشم  قباطم  ییوردوخ ) تادیدهت   ) یراحتنا دض  یا  هغیت  - ینفد هحفص 49)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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تشر یزکرم  نادنز  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 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

6138192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم نالیگ  ناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  نمضرد  ، زور هب  یاضقنا  خیرات  یاراد  بوغرم و  سنج  یرتیل  ددع 1.5  ومیلبآ 200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101000368000188 زاین :  هرامش 
تشر نادنز  هدننک :  رازگرب 

رورسم نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  رورسم  یتراجت  مان   g 1500 تپ فرظ  یعیبط  ومیلبآ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ناتسلگ شخپارف  هدننک  هضرع  عجرم  دوفامیف  یتراجت  مان   kg 5 نزو  BOPP هتسب کشخ  ینامع  ومیل  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  هجو 55  تخادرپ  دشاب  یم  تشر  یزکرم  نادنز  رابنا  لیوحت  لحم  هدننک و  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  لیوحت  روتکاف  هارمه  هب  الاک  انمض.ددرگ  یم  لاطبا  تساوخرد  الاک  لاسرا  رد  هدنرب  مالعا  زا  سپ  تعاس  زا 72  شیب  ریخات  تروص 

4133973149 یتسپ :  دک  تشر ،  یزکرم  نادنز  - رس هکلس  یاتسور  هب  هدیسرن  - ناکال هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33480100-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33480100-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوغرم بوغرم سنج   سنج یرتیل   یرتیل   1 .51 .5 ددع   ددع 200200 ومیلبآ   ومیلبآ ناونع : : ناونع 108108
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 1 مامضنا  هب  برغ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  داتس  نامتخاس  نابیتشپ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یزاس و  هدامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمیق داهنشیپ  تامازلا 

1101091863001498 زاین :  هرامش 
برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تامازلا  تسویپ 1  مامضنا  هب  برغ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  داتس  نامتخاس  نابیتشپ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یزاس و  هدامآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمیق

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناچوق یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  ادتبا  تسا  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قلط  هنایار  رورس  ددع  کی  تمیق  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050373000041 زاین :  هرامش 

ناچوق یتعنص  هاگشناد  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 : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9477167335 یتسپ :  دک  دهشم ،  ناچوق  هداج  رتمولیک 5  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47017230-051  ، 47017231-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47343001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس نامتخاس   نامتخاس نابیتشپ   نابیتشپ رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا وو   یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ ناونع : : ناونع 109109

(( دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ادتبا   ادتبا تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قلط   قلط هنایار   هنایار رورس   رورس ددع   ددع کیکی   تمیق   تمیق مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 1101 10

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

6138442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاقلعتمو  هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005938000016 زاین :  هرامش 

مالیا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا هدنشورف  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  یربراب  هنیزه  - یت یا  سانشراک  داتو  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  تازوجم  ریاس  روتکاف و  شیپ  یرازگراب  - یت یا  سانشراک   09183429925

6831168391 یتسپ :  دک  دالیم ،  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222734-084  ، 32231156-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223055-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاقلعتمو   تاقلعتمو هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ 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

6138829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا ساسارب  تمیق  داهنشیپ   . دنشاب نالیگ  ناتسا  یموب  دیاب  ناگدننک  تکرش   - دشاب یم  یمازلا  اتفا  یهاوگ  نتشاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب تسویپ  تسیل  یتساوخرد 
1101004379000022 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات الاک  لمح  هنیزه   . دشاب یتناراگ  هرود  مامتا  زا  سپ  تامدخ ، لاس  هس  یتناراگ و  لاس  کی  یاراد  دیاب  مالعتسا  عوضوم  دنرب  یتساوخرد  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  هاگشناد  رابنا 

4193833697 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  - شخپ وراد  تکرش  یوربور  راتسرپ - نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33345597-013  ، 33326061-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326065-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 1121 12
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  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 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

6138947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید نرتسو  تیابارت  دراه 4  ددع  و 4  ، SSD125 دراه ددع  ود   HP DL380 GB 12 HDD LLF رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  شفنب ،

1101001050000177 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   STM 3802110A لدم  TB 4 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS203 لدم  GB 128 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

و نیبرود ، هاگتسد  شیامن 100  دروکر و  تیلباق  نژرو 7/3   Digifort نیبرود رازفا  مرن  رورس HP DL380 GB 12 HDD LLF و  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
4T دراه دراه SSD125و 4  ود   POWER:480W ددع ود CPU: 2620 و 2  ددع KADY و  رازفا 12  مرن  رورس و  یور  نیبرود  یزادنا 40  هار  بصن و  تامیضنت ،

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP DL380 GB 12  HDD LLFHP DL380 GB 12  HDD LLF رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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 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

6139026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  حرش  هب  نیوزق  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  رورس  قاتا  زاین  دروم  مزاول  تاعطق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003308000099 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  هتشاد  یتکرش  یتناراگ  دیاب  مزاول  تاعطق و  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  نیوزق  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  برد  سانجا  لیوحت 

دشاب یم  نیوزق  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ینف  هتیمک  هدهع  رب  یداهنشیپ  یاه  تمیق  لوبق  ای  در 

3419914971 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  - یلامش باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33374900-028  ، 33324900-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345033-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6139282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم   hp dl380 g10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000059 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  زا  دعب  یتخادرپ  / یتسویپ لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  رورس  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   hp dl380  g10hp dl380  g10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 115115

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

6139419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج 10 یپ  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مر 2933

1101004836000144 زاین :  هرامش 
یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

ماس راک 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 16GB FBD PC2-5300 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یرونا  یاقا  نفلت 09122904602 هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - هنایار هنایار رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 127 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e95u8ktkp2wcv?user=37505&ntc=6139419
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6139419?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6139467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تاصخشم  قبط  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003003000031 زاین :  هرامش 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
EMC vnx 4TB 7.2K 3.5 HDD inch 6GB V3 vs07040 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

 DOM الاب هب  لاس 2019  دیلوت  و  دشابن )  زوی  لانیجروا (  وین  ربتعم  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  اهدراه  دیلوت  خیرات  اب  تاصخشم  هیلک  ددرگ و  تسویپ  روتکاف  شیپ   " امتح افطل " 

1134834681 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول - لفون  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64872493-021  ، 64871144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64871140-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیذ لیذ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1   342/5DA02/OXEO  : * لدم  Profibus تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام دادعت 1   Slimatic cpu 315-1AF03-0AB0

1101001469001380 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 1   342/5DA02/OXEO  : * لدم  Profibus تراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوژام دادعت 1   Slimatic cpu 315-1AF03-0AB0

یمشاه 88841182 - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: 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

راگن6138185 دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 17)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بوغرم6138192 سنج  یرتیل  ددع 1.5  هحفص 81)ومیلبآ 200 رورس  ( رورس

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

داتس6138201 نامتخاس  نابیتشپ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یزاس و  هحفص 81)هدامآ  رورس  ( رورس

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

تسا6138285 هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قلط  هنایار  رورس  ددع  کی  تمیق  مالعا 
( دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  ادتبا 

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

تسویپ6138442 لیاف  قبط  تاقلعتمو  هنایار  هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

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

درادناتسا6138609 یاراد  رورس  قاتا  تهج  رتم   2 رد 1 داعبا هب  قیرح  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

هنایار6138829 هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

لوژام لوژام   11 دادعت   دادعت   S limatic  cpu 315- 1AF03-0AB0Slimatic  cpu 315- 1AF03-0AB0 ددع   ددع   11 دادعت   دادعت   342/5342/5 DA02/OXEODA02/OXEO  : *  : * لدم لدم   ProfibusProfibus تراک   تراک ناونع : : ناونع 118118

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

6138947HP DL380 GB 12 HDD LLF رورس هاگتسد  هحفص 81)کی  رورس  ( رورس

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

رورس6139026 قاتا  زاین  دروم  مزاول  تاعطق و  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6139282 تسیل  تاصخشم  قباطم   hp dl380 g10 هحفص 81)رورس رورس  ( رورس

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

6139287EMC هکبش هحفص 33)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6139301EMc--32G تروپ هکبش 2  هحفص 33)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6139419 - هنایار رورس  هکبش  هحفص 81)تراک  رورس  ( رورس

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

لیذ6139467 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 81)دراه  رورس  ( رورس

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

6139479Slimatic cpu 315- ددع دادعت 1   342/5DA02/OXEO  : * لدم  Profibus تراک
لوژام دادعت 1   1AF03-0AB0

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

رورس6139635 قاتا  تازیهجت  رورس و  یدنبرکیپ  هحفص 17)یناسرزورب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلاو رتشلا  هرود  زکارم  رد  بصن  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001337000031 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زردوگیلاو رتشلا  هرود  زکارم  رد  بصن  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  بایغ  روضح  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6816955635 یتسپ :  دک  شناد ،  یبونج  یرتم  ورسخ 16   رصان  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237778-066  ، 33241684-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33246662-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلاو زردوگیلاو رتشلا   رتشلا هرود   هرود زکارم   زکارم ردرد   بصن   بصن تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1191 19

405405 وژپ   وژپ تراتسا   تراتسا هعطق   هعطق یلاغزاج   یلاغزاج ناونع : : ناونع 120120
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یتفع یاقآ  سانشراک  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  تسا  هام  ود  تخادرپ  هوحن  تسویپ -  تسیل  قبط  هحورشم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09122396870 -  02146624398

1101090049003906 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داژن ربنق  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  تراتسا  هعطق  یلاغزاج  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دهشم نامرف  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  وژپ 206  سکبریگ  دنلب  کهام  لیم  الاک :  مان 

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

نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  وژپ 405  ولج  هشیش  نکاپ  فرب  هعطق  هغیت  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هکرحم ورین  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  یراوس  وردوخ  سکبریگ  هدند  ضیوعت  کهام  الاک :  مان 

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

روتوم کینورتکلا  تیریدم  متسیس  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  روتوم  رود  لماک  روسنس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یکلم رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  راک  یکلم  یتراجت  مان  دنمس  ایشرپ و  وژپ 405 و  میات  همست  ینیئاپ  دربراک  هعطق  باق  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هغیت ددع -) دادعت 10  وژپ ( هدند  هتسد  ضیوعت  کهام  ددع -) دادعت 4   ) وژپ روتوم  رودروسنس  ددع -) دادعت 10  وژپ ( ناپ  میات  همست  باق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع دادعت 6   ) وژپ تراتسا  یلاغذاج  ددع -) دادعت 10   ) وژپ گرزب  کهام  لیم  ددع ) دادعت 25   ) وژپ نکاپ  فرب 

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

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

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: 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 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

6138289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   BRAUN کرام  BACK PLANE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  داد  رارق  داقعنا 

1101092447001276 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BRAUN هدنزاس عجرم   E1655.41 SIL3/1EC61508 لدم تعرس  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 12 112 1
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع امد 8  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم امد 24  لباک 

ددع بصن 8 
1201003034000422 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
ددع امد 8  روسنس  - 

رتم امد 24  لباک 
ددع بصن 8 

دامن لصاح  سامت  انورک  شخب  هرامش 64112511 و 64112542  اب  یگنهامه  تهج 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه 

دشاب هتشاد  تقباطم  الاک  اب  یلاسرا  دک  ناریا 
دشاب بسک  زاوج  ای  یداصتقا  دک  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 

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

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

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   88 بصن   بصن رتم   رتم امد  2424   امد لباک   لباک ددع   ددع   88 امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 122122
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3140810365 هب  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  هرهچ  صیخشت  اب  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 5  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001093 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هئارا و  مدع  هام –  یتخادرپ 2  دوش -  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا  – هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یرادیرخ  الاک  دحاو  زاین  مالعا  ساسارب  اضاقت  دشابیم  – فارصنا  هلزنم  هب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت اباب   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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

6138837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزرا رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد  - دشاب یم  تسویپب  طیارش  تاصخشم و  - هاگتسد کی   uface202 بایغ روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددرگ یراذگراب  یهاوگ  هدوزفا 

1101092683000010 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت زا  هدافتسا  یرثکادح  نوناق  تیاعر  - دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنیامنن  یراذگراب  ءاضما  رهم و  اب  ار  مالعتسا  گرب  هک  یناگدننک  تکرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روشک  لخاد  ناوت  و 

5714613148 یتسپ :  دک  کالپ 34 ،  یتشهب  دیهش  هارراهچ  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222557-044  ، 32222789-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220090-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزرا شزرا ربرب   تایلام   تایلام تفایرد   تفایرد تروص   تروص ردرد   -- دشاب دشاب یمیم   تسویپب   تسویپب طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم -- هاگتسد هاگتسد کیکی     uface202uface202 بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
-- ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب یهاوگ   یهاوگ هدوزفا   هدوزفا

124124

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

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

زا 127 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fd8mwkl449rlq?user=37505&ntc=6138837
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6138837?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون 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

6139688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005126 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نرق رتسگ  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   APLISENS یتراجت مان   APR-2200ALW لدم راشف  فالتخا  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 
رهشوب رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس   :: 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

07063774-093  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زردوگیلاو6138212 رتشلا  هرود  زکارم  رد  بصن  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  بایغ  روضح  هحفص 91)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

وژپ 6138226405 تراتسا  هعطق  هحفص 91)یلاغزاج  روسنس  ( روسنس

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

تعرس6138289 هحفص 91)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6138425trb125 یرتم -  هد  لباک  اب  امد  روسنس  رلرتنک -  ترامسا   zs16 هاگتسد یقرب - : تاعطق  نیمات 
تحت نیبرود  هلر -  دیر  لدم  - جاوما  اویش  جنس  تبوطر   hmblrh جاوما  - اویش  تاتسومرت 

 ( تسویپ تسیل  هب  عوجر  هکبش و ( ... 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6138584 بصن 8  رتم  امد 24  لباک  ددع  امد 8  هحفص 91)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هرهچ6138590 صیخشت  اب  بایغ  روضح و  هاگتسد  هحفص 91)دیرخ 5  روسنس  ( روسنس

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

رد6138837 - دشاب یم  تسویپب  طیارش  تاصخشم و  - هاگتسد کی   uface202 بایغ روضح  هاگتسد 
- ددرگ یراذگراب  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص 

هحفص 91) روسنس  ( روسنس

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

6139688APR-2200ALW لدم راشف  فالتخا  راشف  رتیمسنارت  هحفص 91)نیمات  روسنس  ( روسنس

APR-2200ALWAPR-2200ALW  لدم لدم راشف   راشف فالتخا   فالتخا راشف   راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 125125
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

)) ویتوموکل ویتوموکل نیباک   نیباک روتکاتنک   روتکاتنک عاونا   عاونا ویتوموکل -  -  ویتوموکل یکیرتکلا   یکیرتکلا نیباک   نیباک روتکاتنک   روتکاتنک لاصتا   لاصتا هعطق   هعطق هحفص   هحفص هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس نیمات :  :  نیمات ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ هبهب   عوجر   عوجر
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132303  اب  قباطم  switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008443 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   PLATE CONTACTOR یتراجت مان   TRK8626822000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  روتکاتنک  لاصتا  هعطق  هحفص  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CONTACTOR یتراجت مان   TRK5463529000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هسنارف هدنزاس  روشک  - CONTACTOR -C-PH-PG یتراجت مان   DTR00257230DT ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 7  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  - CONTACTOR -C-MVT-MT2 یتراجت مان   DTR00257230B7 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 6  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

-CONTACTOR -C-MVT-RH1 C-MVT-RH2 یتراجت مان   DTR00257230B5 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هسنارف هدنزاس  روشک  - CONTACTOR -C-AEX یتراجت مان   DTR00257230B2 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 4  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هسنارف هدنزاس  روشک  - CONTACTOR -C-MVT-P یتراجت مان   DTR00257230B0 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 3  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

CONTACTOR -C-L-D- ATTACHING PARTS یتراجت مان   DTR0025723051 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 2  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

CONTACTOR SWITCH RESETTING یتراجت مان   DTR0025722021 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 1  روتکاتنک  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   THERMAL

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 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
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چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 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

6138304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا ،  دک   ) تسویپ ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  قبط  چیئوس  تیمیل  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007020000127 زاین :  هرامش 

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

6137985 - ویتوموکل یکیرتکلا  نیباک  روتکاتنک  لاصتا  هعطق  هحفص  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس  نیمات : 
 ( تسویپ هب  عوجر  ویتوموکل ( نیباک  روتکاتنک  عاونا 

هحفص 99) چیئوس  ( چیئوس

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

هباشم6138244 افرص  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا  تساوخرد  حرش  قبط   MINI PC & KVM SWITCH
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6138304 تیمیل  ددع  هحفص 99)دیرخ 8  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SCHNEIDER ELECTRICLAL DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005769 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یکمک هلر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

لانگیس جرب  غارچ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لانگیس جرب  غارچ  الاک :  مان 

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

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  اضاقت  حرش 

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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F SCHNEIDER P/F SCHNEIDER ELECTRICLAL DEVICESELECTRICLAL DEVICES ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هرامش 03و04و05و06و08و09و12و13  مالقا  چوس )  رشیرپ   ) قیقد رازبا  مزاول  ملق   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005214 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راشف فالتخا  جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
راشف فالتخا  جیگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
راشف فالتخا  جیگ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
راشف فالتخا  جیگ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
راشف فالتخا  جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
راشف فالتخا  جیگ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
راشف فالتخا  جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 
راشف فالتخا  جیگ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدرگ  دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  یلامو  ینف  داهنشیپ  هیارا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اضاقت مالقا  زا  کی  ره  یعقاو  دک  ناریا  هیارا  ذخا  ندش ،  هدنرب  تروص  رد  دش  اب  ناریا  تخاس  لصاو و  ون  دیاب  الاک  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه 

 . تسا یمازلا 

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

راشف راشف فالتخا   فالتخا جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6139506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0050645 هرامش  .تسویپ  یاضاقت  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط   bailey دنرب اب  راشف  چوس  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005806 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   PS-HT1 لدم یکیناکم  ورتکلا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

نیمات اب  الاک  لمح  هنیزه  .دندرگ  یم  لاطبا  ینف  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  یتسیاب  یلام  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هدهاشم  تسویپ  یاهلیاف  .ددرگ  جرد  تاداهنشیپ  رد  اضاقت  رهامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0050645  هرامش  .تسا  هدننک 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6138275P/F SCHNEIDER ELECTRICLAL DEVICES(101 هحفص چوس  ( چوس

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

6138477( رتنیرپ روتینام / رتویپماک / سیک   ) الاک هحفص 33)حرش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راشف6139256 فالتخا  هحفص 101)جیگ  چوس  ( چوس

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

6139506bailey دنرب اب  راشف  هحفص 101)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

baileybailey دنرب   دنرب اباب   راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
55kE821s لدم سالپ  یج  یچنیا  نویزیولت 55

1101020027000085 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   B 1010 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ناریدلگ عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GTV-55PQ734S لدم  in 55 زیاس  LED عون نویزیولت  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دیریگب سامت  09133404574 هرامشاب زاین  تروصرد  - دوش یم  عوجرمالاک  یتساوخرد  تاصخشماب  قباطت  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
55kE821s لدم سالپ  یج  یچنیا  نویزیولت 55 یراوید  هیاپ 

7617931145 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  یقودص  دیهشراولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32123630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32123586-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5555 kE82 1skE82 1s لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   یچنیا   یچنیا 5555 نویزیولت   نویزیولت یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 131131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6138608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3136810374 هب  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط   power quality analyzer هاگتسد کی  دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001092 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاوها کیناکم  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   TES هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TES یتراجت مان   TES-B58 لدم لاتیجید  توص  تعرس  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ هئارا و  مدع  هام –  یتخادرپ 2  دوش -  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا  – هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یرادیرخ  الاک  دحاو  زاین  مالعا  ساسارب  اضاقت  دشابیم  – فارصنا  هلزنم  هب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   power quality power quality analyzeranalyzer  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 132132
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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 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

6139093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط هب  توص  لباک  ضیوعت  یراوید ؛  تاو  ردنت 400  رکیپسا  ضیوعت  ریمعت و  ردنت 2000 ؛  ریاف  یلپمآ  نیمات  یزاسزاب و  ؛ ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراوید تکاد  اب  هارمه  رتم   100

1101093228002259 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوط لوط هبهب   توص   توص لباک   لباک ضیوعت   ضیوعت یراوید ؛  ؛  یراوید تاو   تاو   400400 ردنت   ردنت رکیپسا   رکیپسا ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت 2 ؛  ؛  0002000 ردنت   ردنت ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ نیمات   نیمات وو   یزاسزاب   یزاسزاب ؛؛ ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع
یراوید یراوید تکاد   تکاد اباب   هارمه   هارمه رتم   رتم   100100
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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 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

6139120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم هب  یا  هفرح  یتوص  متسیس  نیمات  بش ؛  تدم 4  هب  مادک  ره  یروشک  ای  یناتسا  حرطم  حادم  نارنخس و 2  زا 7  توعد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بش تدم 1  هب  ینیئآ  شیامن  هیزعت و  یرازگرب  بش ؛   2

1101093228002261 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یحیرفت یمرگرس و  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
همانرب 7 دادعت : 

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

یرازگرب بش ؛  تدم 2  هب  یا  هفرح  یتوص  متسیس  نیمات  بش ؛  تدم 4  هب  مادک  ره  یروشک  ای  یناتسا  حرطم  حادم  نارنخس و 2  زا 7  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یا هفرح  یرادرب  ریوصت  یا -  هفرح  توص  متسیس  یلدنص -  ددع  نیمات 1000  لماش   ) بش تدم 1  هب  ینیئآ  شیامن  هیزعت و 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: 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

613807955kE821s لدم سالپ  یج  یچنیا  نویزیولت 55 یراوید  هحفص 104)هیاپ  توص  ( توص

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

روتکژورپ6138544 وئدیو  هحفص 17)رگشیامن و  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6138608 حرش  قبط   power quality analyzer هاگتسد کی  دیرخ  هحفص 104)یاضاقت  توص  ( توص

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

نیبرود6139025 هتسب -  رادم  نیبرود  زنل  لاتیجید -  نوفورکیم   ) یرادرب ملیف  تازیهجت  دیرخ 
 ( یرادربملیف

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاو6139093 ردنت 400  رکیپسا  ضیوعت  ریمعت و  ردنت 2000 ؛  ریاف  یلپمآ  نیمات  یزاسزاب و  ؛ ریمعت
یراوید تکاد  اب  هارمه  رتم  لوط 100  هب  توص  لباک  ضیوعت  یراوید ؛ 

هحفص 104) توص  ( توص

22 تدم   تدم هبهب   یایا   هفرح   هفرح یتوص   یتوص متسیس   متسیس نیمات   نیمات بشبش ؛  ؛  تدم  44   تدم هبهب   مادک   مادک رهره   یروشک   یروشک ایای   یناتسا   یناتسا حرطم   حرطم حادم   حادم   22 وو   نارنخس   نارنخس زازا  77   توعد   توعد ناونع : : ناونع
بشبش   11 تدم   تدم هبهب   ینیئآ   ینیئآ شیامن   شیامن وو   هیزعت   هیزعت یرازگرب   یرازگرب بشبش ؛  ؛ 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیمات6139120 بش ؛  تدم 4  هب  مادک  ره  یروشک  ای  یناتسا  حرطم  حادم  نارنخس و 2  زا 7  توعد 
بش تدم 1  هب  ینیئآ  شیامن  هیزعت و  یرازگرب  بش ؛  تدم 2  هب  یا  هفرح  یتوص  متسیس 

هحفص 104) توص  ( توص

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

تاصخشم6139404 قبط  هریدم  تایه  تیریدم و  هزوح  لک  هرادا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
الاک

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هتسبرادم6139421 نیبرود  بصنو  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

68-1401-10 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تباث  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دادعت 500  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 9/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

42601320 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت تباث   تباث یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   500500 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  دیلک  هحفص  روتینام و  سیک ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا 

1101093567000220 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   KEYBOARD یتراجت مان   GS-K100 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

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

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

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

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

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد یاه   یاه متیآ   متیآ اباب   وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم افرص   افرص هدش   هدش هئارا   هئارا یاهدک   یاهدک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط دیلک   دیلک هحفص   هحفص وو   روتینام   روتینام سیک ،  ،  سیک ناونع : : ناونع
درادن درادن تقباطم   تقباطم هدش   هدش
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس یراوید و  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000317 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND CENTRAL لدم یکشزپ  دربراک  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  دات  - ههام تخادرپ 4 - یناریا (- هدننک دیلوت  ) یگدننک دیلوت  زوجم  - زور یگدنیامن  دمیا و  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547 ناتسرامیب

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لارتناس لارتناس وو   یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ اباب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 137137
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  روتینام  هاگتسد  کی  هاگتسد pc و  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000058 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قباطم  - 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازخا لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش داهنشیپ  لک  تمیق 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: 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

6138320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبطرامیب  تخترانک  لباترپ  یتایح  مئالعروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000193 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب لحمرد  لیوحت  - تسا تیولوارد  یناریا  سنج  - تسا یمازلاربتعموراد  خیراتدمیآ  - دشاب یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     pcpc هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبطرامیب   قبطرامیب تخترانک   تخترانک لباترپ   لباترپ یتایح   یتایح مئالعروتینام   مئالعروتینام ناونع : : ناونع 139139
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ریالم ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم هدش و  رهم  یتناراگ  تراک  اب  ریالم  نادنز  لیوحت  - دکناریا قباطم  چنیا  سالپ 22  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004918000183 زاین :  هرامش 

ریالم نادنز  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571713561 یتسپ :  دک  باشوش ،  یتعنص  کرهش  یوربور  ریالم - ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448346-081  ، 32448368-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448368-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  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 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

6138427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001101 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S32CF735 لدم  in 32 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هدهاشم  تسویپ  تسیل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 140140

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 141141
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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 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

6138531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  سوکعم  زمسا  شور  هب  رزیانوید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001076 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
متسیس یاراد  کیتاموتا و  مامت  هریخذ  کنات  کیتاموتا و  مامت  شیالاپ  شیپ  متسیس  اب  هارمه  تعاس  رد  رتیل  بآدیلوت 12  تیلباق   - تاموتا لوف  متسیس  یاراد  - 

یتناراگ لاس  لقادح 2  یاراد  گنیروتینام 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لاسرا  زا  سپ  هام  رثکادح 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب مالعا  زا  سپ  هتفه  الاک 2  لاسرا 

الاک هدنشورف  اب  لمح  هیارک 
دوش همیمض  رداص و  امتح  روتکاف  شیپ 

ناینامحر نسحم   09177314788

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوکعم سوکعم زمسا   زمسا شور   شور هبهب   رزیانوید   رزیانوید هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 142142
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لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  چنیا  یکشزپ 21  یصیخشت  روتینامدیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000072 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 

کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  چنیا  یکشزپ 21  یصیخشت  روتینامدیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چنیا   چنیا   2 12 1 یکشزپ   یکشزپ یصیخشت   یصیخشت روتینامدیرخ   روتینامدیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 143143
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متفه 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 19 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /BALANCING MACHINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000679 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

وردوخ ناکسا  روتوم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   M1500 لدم یراوس  وردوخ  یروتینام  خرچ  سنالاب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 

07731311467
07731311455

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311467-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BALANCING MACHINEBALANCING MACHINE ناونع : : ناونع 144144
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یررهش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6138954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ) چنیا روتینام 20  هاگتسد  سیک 2 هاگتسد  رتنیرپ 2 هاگتسد  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101090448000032 زاین :  هرامش 
یر رهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LBP-3100 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ) چنیا روتینام 20  هاگتسد  سیک 2 هاگتسد  رتنیرپ 2 هاگتسد  دادعت 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  هدننک  نیمات  تسویپ ؛  لیاف  رد  تاصخشم  دادعت و  اب  تریاغم  هنوگ  ره  مدع  تروص  رد 

1871795499 یتسپ :  دک  نیمارو ،  هداج  یادتبا  یر -  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55950260-021  ، 55951358-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55924381-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2020 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 22 سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 22 رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 145145
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام تهج  تسارح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000334 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یفسوی یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  نادرف  یتراجت  مان  لدم 3100002   m 3 لباک اب  راد  ترا  رتویپماک  ظفاحم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

ایسآ یالاک  نادواج  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CT لدم هنایار  نوفده  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   VENUSE یتراجت مان   V1220 لدم هنایار  میس  یب  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یناگرزاب  دحاو  یشیورد  ینف و 09024063776  دحاو  یفسوی  هرامش 09111260297  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

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

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   دروبیک   دروبیک وو   سوام   سوام تستس   هنایار -  -  هنایار نوفده   نوفده راد -  -  راد ترا   ترا رتویپماک   رتویپماک ظفاحم   ظفاحم تازیهجت :  :  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع چنیا 25  سالپ 20  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یرابتعا 3  تخادرپ 

09128197959 یموظنم یاقآ  اب  یگنهامه 
1101096102001471 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20MK400AB لدم  in 20 زیاس  LED هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 147147
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بانیم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب راد  یتناراگ  دشاب  یم  یموباب  تیولوا  هدنشورف  هدهع  هب  اب  لاسرا  ft d500 لدم بط  نونف  تکرشدیکینوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090571000105 زاین :  هرامش 

بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   SR3 لدم لباترپ  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباترپ لباترپ بای   بای نینج   نینج روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 148148
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6139258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

43DS34NK سوتنپ یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000433 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یلصا یتناراگ  اب   43DS34NK سوتنپ یتعنص  روتینام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

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

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4343DS34NKDS34NK  سوتنپ سوتنپ یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 149149
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ناکوب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6139332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قباطم  هباشم  دک  اب  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093604000008 زاین :  هرامش 

ناکوب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   HL 5240 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 

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

یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   DR-F120 لدم نامزمه  ور  ود  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
نایناریا اتلد  هنایمرواخ 

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

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
هنایار شزادرپ  گنهامه  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/10 شزادرپ تعرس   I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

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

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و هدشرپ و  مالعتسا  هگرب  هارمه  هب  مزال  کرادم  ددرگ  یمن  دات  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  یتسویپ  تسیل  قباطم  اقیقد  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  کرادم  یرسک  تروص  رد  ددرگ  یراذگراب  روتکافشیپ  اب  هدش  اضما 

5951678366 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  لباقم  تلادع  خ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46272450-044  ، 44462724-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44462724-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لخاد6137983 دیلوت  تباث  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دادعت 500  هحفص 109)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هباشم6138043 افرص  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا  تسویپ  تساوخرد  قبط  دیلک  هحفص  روتینام و  سیک ، 
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و 

هحفص 109) روتینام  ( روتینام

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

لارتناس6138052 یراوید و  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  هحفص 109)گنیروتینام  روتینام  ( روتینام

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6138236 قباطم  روتینام  هاگتسد  کی  هاگتسد pc و  کی  هحفص 109)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6138320 لیاف  تاصخشم  قبطرامیب  تخترانک  لباترپ  یتایح  هحفص 109)مئالعروتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6138389 سالپ 22  یج  هحفص 109)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 109)روتینام6138427 روتینام  ( روتینام

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

6138477( رتنیرپ روتینام / رتویپماک / سیک   ) الاک هحفص 33)حرش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوکعم6138531 زمسا  شور  هب  رزیانوید  هحفص 109)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6138547 ینف  تاصخشم  قبط  چنیا  یکشزپ 21  یصیخشت  روتینامدیرخ  هحفص 109)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

6138737Samsung QM43R-B Samsung QM43R-B Crystal گنوسماس یتعنص  روتینام 
4K UHD Signage supporting 500 nit brightness

هحفص 46) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6138847BALANCING MACHINE(109 هحفص روتینام  ( روتینام

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

چنیا6138954 روتینام 20  هاگتسد  سیک 2 هاگتسد  رتنیرپ 2 هاگتسد  هحفص 109)دادعت 2  روتینام  ( روتینام

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

میس6139019 یب  دروبیک  سوام و  تس  هنایار -  نوفده  راد -  ترا  رتویپماک  ظفاحم  تازیهجت :  هحفص 109)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سالپ6139083 یج  هحفص 109)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

لباترپ6139241 بای  نینج  روتینام  لاتف  هحفص 109)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

613925843DS34NK سوتنپ یتعنص  هحفص 109)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6139332 تخس  تازیهجت  هحفص 109)دیرخ  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

سیلپ6138734 هتسبرادم  نیبرود  متسیس  هحفص 62)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6139421 نیبرود  بصنو  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6138007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  الاک  دیرخو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005685000008 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دادعت  28 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفب لصاح  سامت  هرامش 33126790-061  هب  یدمحم  یاقآ  اب  الاک  هیهت  تهج  یلک  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133983354 یتسپ :  دک  طارقس ،  شبن  نامقل  نابایخ  هیناما  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33126767-061  ، 33126701-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363517-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 127 ھحفص 124 
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ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  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 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6138215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوم نشیکیلپا  تیاسبو و  رد  نآ  یراذگراب  ناریا و  یلم  کناب  هزوم  یاه  یلاق  یزاجم  دیدزاب  روت  دیلوت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003163000100 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگنهرف یاهتیلاعف  ریاس  اههزوم و  اهویشرآ ، اههناخباتک ، سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رف 09122461920 یتوهال  یاقآ  یقاور 09123255126 /  یاقآ   02166738784-02160994073 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سیک6138007 هاگتسد  هحفص 124)کی  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

راگن6138185 دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 17)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاسبو6138215 رد  نآ  یراذگراب  ناریا و  یلم  کناب  هزوم  یاه  یلاق  یزاجم  دیدزاب  روت  دیلوت  هیهت و 
هزوم نشیکیلپا  و 

هحفص 124) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ددع6138216 دادعت 150  هب  اتفا - هناورپ  یاراد  طیارش  - اب   genetec رازفا مرن  یزادنا  هار  دیرخ و 
رمعلا مدام  یتناراگ  یاراد   - سسنیال

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6138440 لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  سنسیال  ددع  هحفص 17)2  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس6138530 کی   APK لاو ریاف  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیامزآ6138607 عماج  رازفا  مرن  هتسب  رظن  دروم  هحفص 17)یالاک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6138851 مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هزوم هزوم نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   تیاسبو   تیاسبو ردرد   نآنآ   یراذگراب   یراذگراب وو   ناریا   ناریا یلم   یلم کناب   کناب هزوم   هزوم یاه   یاه یلاق   یلاق یزاجم   یزاجم دیدزاب   دیدزاب روت   روت دیلوت   دیلوت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 152152

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبونج6138885 سراپ  ینیمز  یریگراب  تیاس  گنیرتیم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6139077( تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  ) یکسرپسک سوریو  یتنآ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
Antivirus Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمالسا6139183 داشرا  گنهرف و  ترازو  تینما  تایلمع  زکرم  سیورس  هئارا  یزاس و  هحفص 5)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6139267 ) نیبرود بصن 96 هارمه  هب   PANASONIC WV-ASM300 رازفا مرن  یزادنا  هار  بصن و  -1
( رمعلا مادام  هطوبرم و  سنسیال 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6139386CD45ABI-15 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  - رزیالوبن هاگتسد  هحفص 62)پاک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هربراک6139401 هتفرشیپ 1000  ینامزاس  رازفادب  دض  کارتشا  هحفص 17)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6139505advanced هخسن یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6139635 قاتا  تازیهجت  رورس و  یدنبرکیپ  هحفص 17)یناسرزورب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6139703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON-EB-FH52 لدم روتکژورپ  وئدیو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6138544 وئدیو  هحفص 17)رگشیامن و  نیبرود  ( نیبرود

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

روتکژورپ6139703 هحفص 127)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیرباف6138582 یموینیمولآ  هغیت  یقرب -  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  یزلف -  بوچ  راهچ  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6139072 هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مکحتسم6139345 یدالوف  یا  هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 153153
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