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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 نمهب   نمهب   11 هبنش   هبنش 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   245,490هکس , 000245,490 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما438,300438,300رالد تاراما مهرد   12مهرد 1 ,73012 1 ,730

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   232هکس , 100 , 000232 , 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   311رالد ,750311 سیئوس750, سیئوس کنارف   485,800485,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 145,000هکس , 000145,000 , اداناک000 اداناک رالد   ,335رالد 100335, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   1لایر 19,2401 19,240

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 100هکس , 000 , 000100 , 000 , وروی000 ژورن485,420485,420وروی ژورن نورک   45,40045,400نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,6 19, 00020 ,6 19, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ554,290554,290دنوپ نپاژ نینی   دصکی   345,2دصکی 10345,2 10

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 178178))
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 44  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 45

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 26  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( 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 28  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 9  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 10  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 158

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 158

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 162
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  نویساربیلاک و  یزادنا  هار  بصن ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 11/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  مود  تبون  یهگا  رشن  زا  سپ  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ باعشنا ،  شورف  تامدخ  تابلاطم ،  لوصو  یژرنا ،  شورف  لماش  نیکرتشم  تامدخ  شورف و  تنواعم  هزوح  رد  یرازفا  مرن  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه تنواعم  ریاس  اب  طابترا  و  ..و ) مات  منس ،  نم ،  قرب  ریناوت (  یاه  سیورس  یلیابوم ،  یروضح و  ریغ  تامدخ  شورف ،  زا  سپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق  هاگورین  نوتیز  ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا  یروهمج  راولب  سابعردنب   :: سردآ سردآ

07631201244  - 07631201529  - 07631201522 :: 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

تعرس تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   22 سیلپ   سیلپ دکدک   ذخا   ذخا وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

شورف شورف تامدخ   تامدخ تابلاطم ،  ،  تابلاطم لوصو   لوصو یژرنا ،  ،  یژرنا شورف   شورف لماش   لماش نیکرتشم   نیکرتشم تامدخ   تامدخ وو   شورف   شورف تنواعم   تنواعم هزوح   هزوح ردرد   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
ریناوت ریناوت یاه   یاه سیورس   سیورس یلیابوم ،  ،  یلیابوم وو   یروضح   یروضح ریغ   ریغ تامدخ   تامدخ شورف ،  ،  شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ باعشنا ،  ،  باعشنا

22
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005220000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  زوجم  یاراد  یرادا  نویساموتا  یاهرازفا  مرن  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرشو  نارواشم  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6166582 تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش6166815 رباعم  هیشاح  یاه  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  یهدناماس و   - راذگ هیامرس  یاهمتسیسییاسانش  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتعنص دحاو  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165980 :: هرازه هرازه دانسادکدک   لیوحت  دیسر  رس  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا تاقلعتم  هارمه  هب  رلرتنک  هاگتسد  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

22975343-22975372 :: 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

یاروش یاروش زازا   زوجم   زوجم یاراد   یاراد یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرشو   یاهتکرشو نارواشم   نارواشم ییاسانش   ییاسانش یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
کیتامروفنا کیتامروفنا یلاع   یلاع

33

درادناتسا درادناتسا تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   رلرتنک   رلرتنک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 44
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ماگنه یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  هس  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکدود نیالنآ  شیاپ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  دیارج  رد  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ماگنه یمیشورتپ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هقبط 3  کالپ 4   31  ، نابایخ دنولا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  رازگ  هصقانم  هب  تاداهنشیپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 320  07791570330 :: نفلت :: hengampc.netنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: commission@hengampc.netسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق و دیرخ   ، K40122-3088801080-A هصقانم هرامش  هب  یزاس  نیریش  دحاو   DCS متسیس  SIEMENS تازیهجت تاعطق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلزید تج  رتاو  دیرخ  یزاس و  نیریش  دحاو   DCS متسیس  ACCESSORIES تازیهجت

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7559147127 الاک -  روما  مج -  رجف  زاگ  شیالاپ  مج -  ناتسرهش   - رهشوب  :: سردآ سردآ

07731682153 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir-www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.fajrjam.ir

07731687122 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکدود شکدود نیالنآ   نیالنآ شیاپ   شیاپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

متسیس متسیس   ACCESSORIESACCESSORIES تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یزاس ،  ،  یزاس نیریش   نیریش دحاو   دحاو   DCSDCS متسیس   متسیس   S IEMENSSIEMENS تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلزید یلزید تجتج   رتاو   رتاو دیرخ   دیرخ وو   یزاس   یزاس نیریش   نیریش دحاو   دحاو   DCSDCS
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003185000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رتخاب  :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165175 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یلم  کناب  بختنم  نکاما  زا  یدادعت  راکدوخ  ناشن  شتآ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هیهت ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سویپ  تادنتسم  کرادم و  ساسا  رب  هاشنامرک 

پ

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

دنوش  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  هدش و  لیمکت  دیاب  اهب  زیلانآ  لوادج  رد  تمیق  جرد  یاه  لحم  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  بعش  روما  هرادا  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک -   ، 6713777789 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناشن ناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 77
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011028  - 01: هصقانم هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش هصقانم  رد  تکرش  دانسا  دیرخ  تلهم   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هام 1401 نمهب  خروم 4  هبنش  هس  زور   17:00

هدیازم هصقانم   :: عبنم زورعبنم تعاس 16:00  تاداهنشیپ  لیوحت  تلهم   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هام 1401 نمهب  خروم 8  هبنش 

6165172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  ریز  طیارش  ساسا  رب  یا  هلحرم  ود  ماع  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت یتارباخم  زکرم  یاهدننکوسکی  ییاجباج  ضیوعت و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  هصقانم  عوضوم 

هرامش باسح  هب  زیراو  تهج  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  لایر  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیفیک  لوا  شقن  تکرش  کناب  تسپ   39222010028673427201

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

نیمات ریجنز  دحاو   09125052634 :: نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم یاهدننکوسکی   یاهدننکوسکی ییاجباج   ییاجباج وو   ضیوعت   ضیوعت تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/11/05هرامش خروم 1401/11/02  زا   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هرامشعبنم یاه  هصقانم  تاداهنشیپ  لیوحت   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ناگدنهدداهنشیپ 1401/12027 و 1401/12037:  - 1401/12035  - 1401/12034

هناماس رد  ج ) ب ، فلا ،  ) تاکاپ کرادم  هیلک  ریوصت  یراذگراب  نمض  دیابیم 
ات خروم 1401/11/17  - هبنشود  زور  تعاس 19:00  ات  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

خروم 1401/11/17 هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ 

6165197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحاون  زربلا و  مق ،  یورین  لاقتنا  روما  تراظن  تحت  عیزوت  قوف  یاه  تسپ  رد  دوجوم  یتارباخم  یاه  نتنآ  اه و  لکد  یزاس  هنیهب  تامدخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ود  نارهت  کی و  نارهت  یورین  لاقتنا  روما  تراظن  تحت  عیزوت  قوف  یاه  تسپ  رد  دوجوم  یتارباخم  یاه  نتنآ  اه و  لکد  یزاس  هنیهب  تامدخ  - 

رتهم  راصح  تلوولیک  تسپ 63/20  رد   2 یاه 1 ، سنارت  یبراپد  متسیس  فذح  تامدخ  - 
دروآدرو هشیب -  هایس  تلوولیک  طخ 400  هرامش 121 و 122  یاه  لکد  تظفاحم  تیبثت و  روظنم  هب  یتظافح  هراوید ی  ثادحا  تامدخ  - 

رد جردنم  ابش  هرامش  باسح 4001050904005655  هرامش  هب  یتنرتنیا  تخادرپ  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  ره  یارب  لایر  غلبم 500,000  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیراو 3-64-0509-74-221500-82-0000000001003- هسانش  هرامش  هب  یزکرم  کناب  هنازخ  لک  هرادا  دزن  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش  مان  هب  یهگا )  لصا 

.دنیامن مادقا  قوف  هصقانم  دانسا  دیرخ  تهج 
رد تکرش  نیمضت  غلبم  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و  دشابیم 5  هام  شش  تاکاپ  حاتتفا  نامز  زا  تاداهنشیپ  رابتعا  : تاداهنشیپ رابتعا  تدم 

هسانش 001 هرامش  یهگا و  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش   ) باسح 4001050906372822 هب  یدقن  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  راک  عاجرا  دنیآرف 
.دشابیم هنازخ  دزن  نارهت  قرب  یاههدرپس  زکرمت  ( 96222150010

رب ینمیا  تیحالص  دیئات  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  .تسا  یمازلا  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رد  جنپ  هبتر  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 
تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  تاررقم  طباوض و  ساسا 

هزوح نامتخاس  نارهت   ، یا هقطنم  قرب  تکرش  قرب  راولب  زارف  یوک  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  یناشن  هب  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
اهدادرارق تاکرادت و  روما  یقرش ، لاب  موس ، هقبط  یداتس ،

27313131-88969737-85193768 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

فذح فذح تامدخ   تامدخ لاقتنا   - - لاقتنا روما   روما تراظن   تراظن تحت   تحت عیزوت   عیزوت قوف   قوف یاه   یاه تسپ   تسپ ردرد   دوجوم   دوجوم یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه نتنآ   نتنآ وو   اهاه   لکد   لکد یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
لکد لکد تظفاحم   تظفاحم وو   تیبثت   تیبثت روظنم   روظنم هبهب   یتظافح   یتظافح هراوید  یی   هراوید ثادحا   ثادحا تامدخ   تامدخ تلوولیک   - - تلوولیک   63/2063/20 تسپ   تسپ ردرد     22 ، ، 11 یاه   یاه سنارت   سنارت یبراپد   یبراپد متسیس   متسیس

تلوولیک تلوولیک   400400 طخطخ     122122 وو     12 112 1 هرامش   هرامش یاه   یاه
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011014-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17:00هرامش ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت یتارباخم  زکرم  ینارمع  تایلمع  هب  طوبرم  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 1,800,000,000 همانتنامض : غلبم  - 2000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاتروپ رد  ًافرص  تکاپ ب  .ددرگ  یراذگراب  لاسرا و  لاتروپ  یور  رب  مه  یکیزیف و  تروص  هب  مه  فلا  تکاپ  .ددرگ  لاسرا  یکیزیف  تروص  هب  یتسیاب  تاکاپ ج 

.ددرگ یراذگراب  تیفیک  لوا  شقن  تکرش 

:: سردآ سردآ

09125052634 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: nadia.norouzi@nak-mci.irسکف 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

رهش6166815 رباعم  هیشاح  یاه  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  یهدناماس و   - راذگ هیامرس  یاهمتسیسییاسانش  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  یا  هلحرم  ود  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1400/21 هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/02هرامش هبنشکی  داتس  هناماس  زا   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  کی  تیاغل 

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  یزاورپ  حوطس  مئالع  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یقوقح تاسسؤم  اهتکرش و  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر نیمضت 3.228.000.000  غلبم  ربتعم - یناگرزاب  تراک  ای  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  زا  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد 

سراف جیلخ  هارگرزب  نارهت  یناشن  یهاگدورف  یرادرب  هرهب  تنواعم  صاخ - ) یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
( صاخ یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 

:: 51008845 و 1456 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینارمع ینارمع تایلمع   تایلمع هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  لوا -  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 12  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم هبنشکیعبنم تعاس 12   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165808 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار  هبنشود  زور   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب یرادرهش  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/910/830/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   650/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165979 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یسابع نابایخ  نارادساپ ، نابوتا  هشیمغاب ، یرتم   35 هدیمهف ، نادیم  هب  یهتنم  یاه  ریسم  هدیمهف ، دیهش  نادیم  رد  ریسم  یاه  ولبات  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یغالبا  یاهلحم  ریاس  هداز و  عیفش  نابایخ 
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نابایخ نارادساپ ، نابوتا  هشیمغاب ، یرتم   35 هدیمهف ، نادیم  هب  یهتنم  یاه  ریسم  هدیمهف ، دیهش  نادیم  رد  ریسم  یاه  ولبات  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یغالبا  یاهلحم  ریاس  هداز و  عیفش  نابایخ  یسابع ،

30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، یسابع نابایخ  نارادساپ ، نابوتا  هشیمغاب ، یرتم   35 هدیمهف ، نادیم  هب  یهتنم  یاه  ریسم  هدیمهف ، دیهش  نادیم  رد  ریسم  یاه  ولبات  یارجا  نیمضت :  تاحیضوت 

یغالبا  یاهلحم  ریاس  هداز و  عیفش  نابایخ 
10:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هقطنم 5  یرادرهش  نارهت  هزاورد  زیربت   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تیریدم   تیریدم دحاو   دحاو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

نادیم نادیم ردرد   ریسم   ریسم یاه   یاه ولبات   ولبات یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004449000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166582 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جیسب راولب  نانمس   ، 3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رادیپس مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت زوسیا 8  نویمالک  هاگتسد  کی  یساش  یوررب  یتایلمع  تازیهجت  مزاول و  ییامناج  یحارط و  قاتا  تخاس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رباعم نکاما و  یماسا  یاهولبات  بصن  ریمعت و  دیرخ  یهدناماس  هژورپ 

تاقلعتم یکیفارت و  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ 

کیفارت دناب و 3  هار و  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1414

یهدناماس یهدناماس هژورپ   هژورپ -- زوسیا زوسیا نویماک   نویماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   یساش   یساش یوررب   یوررب یتایلمع   یتایلمع تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ییامناج   ییامناج وو   یحارط   یحارط قاتا   قاتا تخاس   تخاس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
تاقلعتم تاقلعتم وو   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ -- رباعم رباعم وو   نکاما   نکاما یماسا   یماسا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ   دیرخ

1515
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

موس تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نایناریا رصع   :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 15  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا رهش  رباعم  هیشاح  یاه  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  یهدناماس و  راذگ -  هیامرس  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لیبدرا یرادرهش  ود  هرامش  نامتخاس  رتشا  کلام  نابایخ  یرکاب  نابایخ  لیبدرا   :: 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

رهش رهش رباعم   رباعم هیشاح   هیشاح یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم وو   یهدناماس   یهدناماس  - - راذگ راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092421000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  زاگ  تکرش  مشق  ناتسرهش  زاگ  راشف  لیلقت  هاگتسیا  هس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  رجف -  کرهش  زاگ -  راولب   ، 7915996489 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6165808 یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6166582 تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ زاگ راشف   راشف لیلقت   لیلقت هاگتسیا   هاگتسیا هسهس   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمالس همیب  نامزاس  کینورتکلا  هاگشیامزآ  زاین  دروم  تامدخ  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش 

1101001120000086 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  یراج  لاس  نایاپ  ات  یتساوخرد  تمدخ  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000523 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیب همیب نامزاس   نامزاس کینورتکلا   کینورتکلا هاگشیامزآ   هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 1818

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا  هاگشهوژپ  مان  هب  هلاسود )  ) یلصا یکسرپسک  سوریو  یتنآ  ربراک  دیدمت 230  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد  یلیمکت  تاعالطا 

1101094234000080 زاین :  هرامش 
درادناتسا هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3174734563 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32806031-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32808114-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  هلاس  کی  سناسیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000188 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ربراک   ربراک   230230 دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2020

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ هلاس   هلاس کیکی   سناسیل   سناسیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000522 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000524 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: 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 قبط   قبط سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2222

سنسیال سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2323
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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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  تارادا  شتآ  راوید  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000495 زاین :  هرامش 

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

یرس 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39904354 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sophosfirewall xgs-3100 with ha ددع کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی  نشکتورپ  درادناتسا  تاناکما  هلاس  سنسیال 3 

1101091645003386 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب لانیجروا  دیاب  سنسیال  الاک و  دیئامرف - هجوت  تسویپ  طیارش  هب  الاک - لیوحت  دیئات و  زا  سپ  هام  ود  یلام  هیوست   :: 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

71095053-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارادا تارادا شتآ   شتآ راوید   راوید ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 2525
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  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 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6166089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  کینورتکلا  ویشرآ  رازفا  مرن  دیلوت  دانسا و  نکسا  کیکفت ، یزاس و  هدامآ  تهج  هرواشم  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000313 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک ماجنا  زا  سپ  هام  3 لقادح هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تاروسک  هیلک  وددرگ  ذخا  تسیاب  یم  باسح  اصافم 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ رازفا   رازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا کیکفت ، ، کیکفت وو   یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا ناونع : : ناونع 2626
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6166148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000086 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرفت هاگشناد   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یدانتسا  یملع و  یاههاگیاپ  هب  طخرب  یسرتسد  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004483000072 زاین :  هرامش 

شرفت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اتسو تاعالطا  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لاتیجید  هناخباتک  هناخباتک و  روما  تیریدم  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یزکرم  هناخباتک  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .دشابیم  یدقن  تروصب  یزکرم  هناخباتک  ریدم  دات  اب  یزادنا و  هار  بصن و  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123193933 یلیقع :  رتکد  .دامرف  لصاح 

3951879611 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 5  شرفت - شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36241260-086  ، 36227385-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227814-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2727

یدانتسا یدانتسا وو   یملع   یملع یاههاگیاپ   یاههاگیاپ هبهب   طخرب   طخرب یسرتسد   یسرتسد هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2828

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یتسویپ مالعتسا  مرف  گربکی  قباطم  هاگشناد  داتس  ریثکت  پیات و  داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003536 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گرب 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارادا ای  هاگشناد و  رد  هدش  دات  راک  هقباس  یاراد  یاه  تکرش  یتسویپ  تاصخشم  رد  جردنم  یمومع  طیارش  ذغاک و  تمیق  ناسون  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  راب  ندش  لیمکت  زا  سپ  یتسیاب  امتح  مالعتسا  هگرب  دشابیم -  دات  دروم  مالعتس  زا  سپ  رگید 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس ریثکت   ریثکت وو   پیات   پیات داد   داد رارق   رارق ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع یاه  هناخباتک  لک  هرادا  تهج  ( UTM (Unified Threat Management تادیدهت هچراپکی  تیریدم  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  ناتسا 

1101004382000017 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  تهج  ( UTM (Unified Threat Management تادیدهت هچراپکی  تیریدم  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  لیمکت و  یتسویپ  کرادم  انمض  تسویپ  تاصخشم 

 : یتسپ دک   ، 157 کالپ  - 27 ینیمخ یفطصم  یوربور  ینیمخ -  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9817673635

33442705-054  ، 33442707-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33427110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تادیدهت تادیدهت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  دنمشوه  یاهروتنک  هداد  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000166 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون یاه  یروانف  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  دروبشاد  تیریدم  یریگ  میمصت  ینابیتشپ و  زکرمتم  ماظن  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  دنمشوه  یاهروتنک  هداد  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز ارهزلا  یکشزپ  مشچ  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 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  یورین  رفن  کی  کیتامروفنا و  یورین  رفن  کی  یریگراکب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093088000009 زاین :  هرامش 

نادهاز ارهزلا  یکشزپ  مشچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یبایراک مادختسا و  یاه  سناژآ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رفن 2 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاع یاراوش  هیدات  یهاوگ  یاراد  یتسیاب  کیتامروفنا  دادرارق  فرط  تکرش   - ددرگ یراذگرابو  روهممو  اضما.یراذگ  تمیق  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لصاح  سامت  نفلت 09151407358  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشاب  اراد  ار  مالعتسا  طیارش  کیتامروفنا و 

9816737789 یتسپ :  دک  (س ، ) ارهزلا یکشزپ  مشچ  زکرم  سناژروا 14- بنج  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232739-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232739-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یاهروتنک   یاهروتنک هداد   هداد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3131

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یورین   یورین رفن   رفن کیکی   وو   کیتامروفنا   کیتامروفنا یورین   یورین رفن   رفن کیکی   یریگراکب   یریگراکب ناونع : : ناونع 3232

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

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

6166393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط مایپ )  هاگدورف  هداز (  یرخف  دیهش  یاه  هداد  زکرم  تیاسرد  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  تایلمع  زا  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101001022002331 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  دراد *  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا *  روتکاف  شیپ  هئارا  * تسیمازلا دیدزاب   * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ینسحلاوب  مناخ  اب 86751330  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج   * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   ، ندش هدنرب  تروصرد 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط مایپ )  )  مایپ هاگدورف   هاگدورف هداز (  (  هداز یرخف   یرخف دیهش   دیهش یاه   یاه هداد   هداد زکرم   زکرم تیاسرد   تیاسرد یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب   fortiweb 600E هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000423 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-600E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تخادرپ 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

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

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     fortiweb 600Efortiweb 600E  هاگتسد هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 3434
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دنناوت  یم  روشک  تابساحم  ناوید  فرطزا  تیحالص  یاراد  هکک  یاه  تکرش  طقفدشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن  تبث  تمیق  دیرخ  نیا 

گرب زا 1.280.000  ملیف  ورکیم  یرتویپماک و  لیاف  هیهت  نکسا ،
1101001051000302 زاین :  هرامش 

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

یلام  کرادم  ملیفورکیم   1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

گب دادعت  دودح 1/280/000  ات 1399  لاسزا 1390  کرادم  دادعت  دیدزاب  تهج  سامت و  یدابادعس 09127953196  یاقا  دیدزاب  یگنهامه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تمیق  تروص  نیا  ریغرد  دوش  هداد  تمیق  دشاب  یم  روشک  تابساحم  ناوید  تیحالص  یاراد  هک  یاه  تکرش   ))) دشاب یم 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش ناسارخ  زاگ  تکرش   VHF-DMR Tier II میسیب یئویدار  هکبش  یلیصفت  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000172 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403340-058  ، 32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرب گرب   1 .280 .0001 .280 .000 زازا   ملیف   ملیف ورکیم   ورکیم وو   یرتویپماک   یرتویپماک لیاف   لیاف هیهت   هیهت نکسا ، ، نکسا ناونع : : ناونع 3535

VHF-DMR T ier I IVHF-DMR T ier I I میسیب   میسیب یئویدار   یئویدار هکبش   هکبش یلیصفت   یلیصفت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3636
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عماج6165273 رازفا  مرن  هتسب  نیبرود  - هیاپ   - ip هکبش تحت  نیبرود  دنب -  هار  هب  لاصتا  لرتنک 
تاماظتنا تسارح و 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مور6166857 نیلک  یاه  قاتا  یدیلوت  یاههاگتسد  نیب  نشکناکرتنیا  هحفص 28)داجیا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قرب تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ تخادرپ  طیارش  تسویپ و  ینف  تاصخشم  تسیل ،  قبط  ینیمز  یاه  تسپ  نویساموتا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  ههام 

1101007004000275 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PARDIS لدم لاقتنا  عیزوت و  قوف  یاه  تسپ  نویساموتا  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهچ راهچ تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش وو   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تسیل ،  ،  تسیل قبط   قبط ینیمز   ینیمز یاه   یاه تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ مرف   مرف لیمکت   لیمکت ههام   ههام
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ جاوما  تکرش  تخاس   INSTRUMENT & CONTROL CABINET تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000480 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یبآ  جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان   AB3500420900 لدم اداون  یلتنب   DCS یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
تعنص هدننک  هضرع  عجرم  یبآ  جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان  تنسرولف  پمال  دربراک   2x40 w یکینورتکلا تسالاب  الاک :  مان 

یبآ جاوما  کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
جاوما کینورتکلا  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  یبآ  جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان   ASIS لدم  ESD نک عطق  متسیس  الاک :  مان 

یبآ
هاگتسد 3 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
جاوما کینورتکلا  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  یبآ  جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان   UPS هاگتسد دربراک   COSTA درب الاک :  مان 

یبآ
ددع 5 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  یبآ  جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان   DCS هاگتسد لماک  لباک  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبآ جاوما  تکرش  تخاس   INSTRUMENT & CONTROL CABINET :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبآ یبآ جاوما   جاوما تکرش   تکرش تخاس   تخاس   INSTRUMENT & CONTROL CABINETINSTRUMENT & CONTROL CABINET ناونع : : ناونع 3838
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  چنیا  روتینام 32  ددع  یتعنص و1  رتویپماک  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000166 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   3232 روتینام   روتینام ددع   ددع   11 وو یتعنص   یتعنص رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 3939
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس یسناکرف  کارت  تراکوروتارنژدکو   main یو تیگ  زونگاید  یاهرتویپماک   ctc یروتارپا لناپ  یمیالع  لرتنک  لناپریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسادانسا ساسارب  یمیالع  یاه 

1101001494000225 زاین :  هرامش 
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق 7 دادعت : 

1402/02/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس یسناکرف   یسناکرف کارت   کارت تراکوروتارنژدکو   تراکوروتارنژدکو   mainmain یویو   تیگ   تیگ زونگاید   زونگاید یاهرتویپماک   یاهرتویپماک   ctcctc یروتارپا   یروتارپا لناپ   لناپ یمیالع   یمیالع لرتنک   لرتنک لناپریمعت   لناپریمعت ناونع : : ناونع
یمیالع یمیالع یاه   یاه

4040
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  کی  قبط  کینوسارتلا  رتیمولف  تس  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000950 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
N لدم  MAIDE یناسر تخوس  رسنپسید  پمپ  دربراک  رتمونام  + یروتور نوفیس  + بای تشن  + رتلیف + یلزاناج + سالگ دیاس  + درگ زره  + رتیم هعومجم  الاک :  مان 

زبس یهاگیاج  تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   TYPE
تس 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوسارتلا کینوسارتلا رتیمولف   رتیمولف تستس     22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم عباشم  دک  ناریا  تسویپ  مالعتسا  قبط   ISOLATOR SIGNAL DUPLICATOR MODEL KFD2-STC4-EX1.20  : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب

1101091475000521 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   KFD2-STC4-1.2O لدم  PLC لرتنک یاه  متسیس   SMART Transmitter Power Supply گولانآ یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 
جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL+FUCHS هدنزاس عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   BARRIER

ددع 6 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  عباشم  دک  ناریا  تسویپ  مالعتسا  قبط   ISOLATOR SIGNAL DUPLICATOR MODEL KFD2-STC4-EX1.20  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004640-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  لرتنک لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس   SMART Transmitter Power SupplySMART Transmitter Power Supply گولانآ   گولانآ یجورخ   یجورخ یدورو   یدورو لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4242
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIMA تکرش تخاس   PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000485 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
ناملآ ، HIMA، HIMA لنپ لرتنک  ینمیا ، هب  طوبرم  هلر ، الاک :  مان 

ددع 28 دادعت : 
1402/02/18 زاین :  خیرات 

ناملآ ، HIMA، HIMA لنپ لرتنک  کینورتکلا  تاعطق  گنیزوه  هعطق ، هلر ، الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1402/02/18 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،،HIMA، HIMAHIMA، HIMA  لنپ لنپ لرتنک   لرتنک کینورتکلا   کینورتکلا تاعطق   تاعطق گنیزوه   گنیزوه هعطق ، ، هعطق هلر ، ، هلر ناملآ / / ناملآ ، ، HIMA، HIMAHIMA، HIMA  لنپ لنپ لرتنک   لرتنک ینمیا ، ، ینمیا هبهب   طوبرم   طوبرم هلر ، ، هلر ناونع : : ناونع
ناملآ ناملآ

4343
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6166755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  عیامزاگ 1000( لرتنک  یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002323 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   PNEUMATIC RELAY FOR POSITIONER تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   I/P CONVERTER FOR POSITIONER تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

لامش عراص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CONVERTER یتراجت مان   MD-300 لدم یکیرتکلا  روتروناک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10001000 عیامزاگ   عیامزاگ لرتنک   لرتنک یاهولبات   یاهولبات ناونع : : ناونع 4444
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ups نورکنس ولبات  هاگتسدکی ups و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000191 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ATSYS یتراجت مان  لدم 9006  یرارطضا  قرب  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دابآرهم  یتعنص  هدنزاس  عجرم   IP42 تظافح هجرد   V 127 ژاتلو  A 10 نایرج تدش   FULX لدم هدننک  نورکنس  فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 
دابآرهم یتعنص  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ  اذل  .دشاب  یم  هباشم  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا 

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

upsups نورکنس   نورکنس ولبات   ولبات وو     upsups هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مور نیلک  یاه  قاتا  یدیلوت  یاههاگتسد  نیب  نشکناکرتنیا  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم یزاسوراد  یاههاگتسد  دروم  رد  تیلاعف  )

1101004117000154 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هلحرم 3 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  هدش  همیمض  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش همیمض  لیاف  رد  دیدزاب  طیارش  دیآ  لمعب  دیدزاب  لحم  زا 

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

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

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مور مور نیلک   نیلک یاه   یاه قاتا   قاتا یدیلوت   یدیلوت یاههاگتسد   یاههاگتسد نیب   نیب نشکناکرتنیا   نشکناکرتنیا داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 162 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/63tjb2cujfyzx?user=37505&ntc=6166857
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6166857?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6165297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراک میس  مدوم   - قیرح مالعا  یتسش   - قیرح ریژآ  یدادعت  - روتکتد یدادعت  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  قبط  سانجا  یقابلا 

1101093197000013 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 
نارهت بانرجف  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  امتح  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف  شیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -2

.دیریگب سامت  یردیح  یاقآ  هرامشاب 09366120752 لاوس  هنوگره  تروصرد  -3

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - رذآ نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: 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

یتراک یتراک میس   میس مدوم   مدوم  - - قیرح قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش  - - قیرح قیرح ریژآ   ریژآ یدادعت   یدادعت -- روتکتد روتکتد یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 4747
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشقنو لوادج  تسویپ  هب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصنو  دیرخ 

1101001533000074 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هشقنو لوادج  تسویپ  هب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصنو  دیرخ 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32702019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  بآ  لباترپ  رادخرچ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000621 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  موف  ای  بآ  ششاپ  رازبا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  تسویپ  مرف  دیئات  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

91091081-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 4848

یناشن یناشن شتآ   شتآ بآبآ   لباترپ   لباترپ رادخرچ   رادخرچ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4949
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یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  مزال  یاه  هیدیئات  ذخا  .دوش  هعجارم  تسویپ  هب  راک  یئارجا  ینف و  یاهیگژیو  زا  یهاگآ  یارب.تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدننک ) نیمات  ) راکنامیپ

1101092313000023 زاین :  هرامش 
تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07506003 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  هژورپ  یارجا  تازیهجت  مزاول  هیهت.تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  سنج  اب  هارمه  راک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33322143-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5050
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نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ قبط   ) رطخ ریژآ  رطخ و  مالعا  متسیس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003165000162 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 ( تسویپ قبط   ) رطخ ریژآ  رطخ و  مالعا  متسیس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

 / هدنشوزف اب  لاسرا  لمح و  هنیزه   / کناب ناسانشراک  هیدات  زا  سپ  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1851943117 یتسپ :  دک  نارهت ،  بونج  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  ناگدازا  زارتالاب  مالسا  نایئادف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891462-021  ، 33891451-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891463-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ قبط   قبط  ) ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ وو   رطخ   رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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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 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپرد هدشرکذدراومو  یمومع  طیارش  - یتسویپ تاحیضوت  قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  - یقرب مالقا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعرامتح 

1101092410001329 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ADEL- لدم  in 1/2 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 
لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم   DNG100

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ نایرج   نایرج عطق   عطق یقرب   یقرب ریش   ریش وو   زاگ   زاگ تشن   تشن صیخشت   صیخشت یکینورتکلا   یکینورتکلا متسیس   متسیس تستس   ناونع : : ناونع 5252
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  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 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملق لماش 10  تسویپ  لیاف  قبط  سلریاو  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000277 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تایه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TELE DATA هدنزاس عجرم   FDSGLSP100 لدم یناشن  شتآ  سلریاو  گولانآ  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TELE DATA هدنزاس عجرم   FDWCP 100 لدم سلریاو  ریذپ  سردآ  گولانآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
تایه

ددع 20 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TELE DATA هدنزاس عجرم   SWF 1000 لدم قیرح  مالعا  دربراک  سلریاو  دودریذپ  سردآ  گولانآ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
تایه هدننک  هضرع 

ددع 190 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ملق لماش 10  تسویپ  لیاف  قبط  سلریاو  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لیمکت و  هعلاطم ، تقد  اب  ءاهب  مالعتسا  هگرب  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295597-054  ، 33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: 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

ملق ملق   1010 لماش   لماش تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سلریاو   سلریاو قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  - سنازروا شخب  قیرح  مالعا  متسبیس  ینف  بویع  عفرو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001069 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهماب ییامنهارو  شسرپ  تهج  - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیابراک  تسا - یمازلا  یتسویپ  تسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
091630804496 یرون

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هقطنم  قرب  تکرش  یاه  نامتخاس  اهرابنا و  تاسیسات ، اه ، تسپ  رد  هبوصنم  تکرش ، یاه  هدننک  شوماخ  لرتنک  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا ناتسا  هدودحم ی  رد  ناجیابرذآ 

1101001119000131 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم -- سنازروا سنازروا شخب   شخب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسبیس   متسبیس ینف   ینف بویع   بویع عفرو   عفرو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5454

تکرش تکرش یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لرتنک   لرتنک وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  4444   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع نتراک 48  دادعت 100  هب  العا  سنج  هیالود  گرب  یذغاک 300  لامتسد  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000205 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   SFP Module لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک  یرون  ربیف  لوژام  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هداتسیا  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000525 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   ACYRK81 لدم ردولوتا  پیت  دربراک  تینوی  کر 1  لیر  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  یرون  ربیف  یاه  لباک  یبارخ  تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002326 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 40  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  اب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09125824810 لصاح  سامت  ایناهب  هب  مناخ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 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

تسویپ تسویپ قبط   قبط هداتسیا   هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 5757

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه لباک   لباک یبارخ   یبارخ تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000711 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311461-1457

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311462-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... وکسیس و چوس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000948 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 5959

 ...  ... وو وکسیس   وکسیس چوس   چوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6060
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یروبصدیهش   - یزکرم یاخ  نامتخاس  نیب  طابترا  یرارقرب  یارب  ییویدار  کنیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000226 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس نیب   نیب طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب یارب   یارب ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجریس

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 1 دادعت  2960S - 48fps- l وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 3  uAP-AC-LR یاف ینوی 
1101093664000062 زاین :  هرامش 

ناجریس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روپدمحم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   KVM-15XX لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ -- دروخ یم  تشگرب  الاک  تروص  نیاریغرد  دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک  -- ههامود تخادرپ   -- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماسرد  روتکاف 

7818683333 یتسپ :  دک  میدق ،  اضر  ماما  ناتسرامیب  یشزومآ  تنواعم  انیس  نبا  نابایخ  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42232052-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42232053-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد دادعت  33 دادعت   uAP-AC-LRuAP-AC-LR یاف   یاف ینوی   ینوی هاگتسد   هاگتسد 11 دادعت دادعت   29602960 S S  -  48fps-  l-  48fps -  l وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 6262
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار تن  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000231 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 

) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار تنتن   یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6363
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیرین ناتسورس و  یرونربیف  هنایاپ  هچضوح  ییاجباج  یزاسلاناک و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002325 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا باسح  اصافم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09173160666 هرامش 

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

36294933-071  ، 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 تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(IP  ) هکبش تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000129 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
 . لخاد دیلوت  تهج  دات  هناخترازو و  زوجم  اب  دشاب  لخاد  دیلوت  هک  هدش  هتساوخ  لدم  لداعم  یا  هنومن  ای  لدم fanvil x3sp و  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  50 دادعت : 

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

هدهع هب  ...و  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  دشابیم .  یمازلا  تست  تهج  هنومن  لاسرا  دشاب  هتشاد  دوجوم  لخاد  دیلوت  یلوصحم  یتکرش  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . هطوبرم سانشراک  طسوت  تست  دات و  زا  سپ  هیوست  یلصا ،  یتناراگ  اب  .دشاب  یم  هدنشورف 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیرین زیرین وو   ناتسورس   ناتسورس یرونربیف   یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هچضوح   هچضوح ییاجباج   ییاجباج وو   یزاسلاناک   یزاسلاناک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6464

(( IPIP  ) ) هکبش هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یهاگتسیاو  ینایم  کالب  یاه  چوسریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000227 زاین :  هرامش 

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

ملق 2 دادعت : 
1402/02/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  هیوست 30  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000274 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیوست 30  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  هکبش  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگتسیاو یهاگتسیاو ینایم   ینایم کالب   کالب یاه   یاه چوسریمعت   چوسریمعت ناونع : : ناونع 6666

یراک یراک زور   زور   3030 هیوست   هیوست درکرهش   درکرهش هاگشناد   هاگشناد لیوحت   لیوحت تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هارمهب   هارمهب هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6767
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004048000057 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا   procurve یتراجت مان   hp procurve E2810-24G Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SRX-340 لدم یا  هنایار  یاه  هکبش  تظافح  تازیهجت  لاوریاف  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ددجم  یراذگراب  تسویپ و  لودج  لیمکت  .دشاب  یم  تسویپ  لودج  رد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  امیس  ادص و  یور  هب  ور  یزاسرهش  هار و  نادیم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717434757 یتسپ : 

32238000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220200-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6868
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  یو  تیگ  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

1101001402000318 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلوسام رظان  شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWROCK یتراجت مان   MX120-96S-F لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 26 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تعنص  تسارح  دات  دروم  تسیل  رودنو  وضع  تسیابیم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یویو   تیگ   تیگ چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6969
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 + hpds care هناملس یارب 5  حرط  قباطم  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000430 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 + + hpds carehpds care هناماس   هناماس   55 یارب   یارب ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، هاگتسد کی   ، FORTIWEB FWB-1000E WITH ONE YEAR OFFLINE LICENSE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشت 

1101090049004021 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک سامت  نفلت  یقداص  یاقآ  ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولجالاک  لیوحت  ، ههام هس  یلام  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02146624106

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

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

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ییویدار ،  تاطابترا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب روشک  سناکرف  هرادا  زا  تاطابترا  دیرگ  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش 

1101005132000044 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

تسویپ حرش  قباطم  ییویدار ،  تاطابترا  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب روشک  سناکرف  هرادا  زا  تاطابترا  دیرگ  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش 

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار ییویدار تاطابترا   تاطابترا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

رکیپسا رکیپسا چیوس -  -  چیوس لوژام   - - لوژام یترارح   - - یترارح رتنیرپ   رتنیرپ روتینامو   - - روتینامو متیس   متیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رکیپسا / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینامو متیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000042 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   DASH USB2.0DISK) X-PORTER PSFD USB  ) لدم  GB 8 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 
PATRIOT یتراجت مان  کتنامیا  یسدنهم 

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

عجرم جنچیاه  یاهگناش  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  رادقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون  هسانش 2001680   SS304 دالوف عون  کبشم  هحفص  یدالوف  هکبش  الاک :  مان 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع 

مرگولیک 10 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PAB-4-80 HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا عونمم  یجراخ  سانجا  نداد  تمیقو  دامن  یرادوخ  ینف  تاصخشم  نداد  ریغت  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف یدنب  لصفم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000234 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 
) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یدنب   یدنب لصفم   لصفم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6166130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  لانیجرا  لیتیر و  کپ  طقف   SW-3750x 24p یتساوخرد یالاک  !! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یسررب  رفیر  یالاک 

1101004813000422 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-48TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  دیرخ  دات  زا  سپ  دوش و  یم  تست  لیتیر  کپ  هنومن   1، یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

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

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  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 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - ینف  تاصخشم  قبط  لباک  تایریسم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000258 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  هدننک  هضرع  عجرم   VIVAX-METROTECH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   VM510FFL لدم لباک  بای  بیع  بایریسم و  بایدر  الاک :  مان 

نایناریا سرا  لرتنک  شیاپ و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09131995524 هداز یقت  یاقا  ینف  لاوس  دنوش  یرازگراب  هدننک  نیمات  کرادم  اب  هارمه  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251209-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000170 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  یریگراب  لقن و  لمح و  هنیزه  .دوش  هیهت  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  قبط  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک بای   بای بیع   بیع وو   بایریسم   بایریسم بایدر   بایدر ناونع : : ناونع 7676

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 7777

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

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

6166400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط نهموب ) ینامیلس (  دیهش  یاه  هداد  زکرم  تیاسرد  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  تایلمع  زا  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101001022002332 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

 * تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  دراد *  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا *  روتکاف  شیپ  هئارا  * تسیمازلا دیدزاب   * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ینسحلاوب  مناخ  اب 86751330  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج   * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   ، ندش هدنرب  تروصرد 

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

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101005865000248 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یرادباسح دانسا  لیمکت  هیلوا و  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هیلوا  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 

ینابیتشپ لاسکی  اب 

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

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

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیگ تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 7979
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یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب  یم  یعقاو  ریغ  یباختنا  تمدخ  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 (( دوجوم تخاسریز  زا  ینابیتشپ  یتنارتنیا و  دناب  یانهپ  دیرخ  تمدخ (( :  حرش 

1101000341000036 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

.دشاب  یم  یعقاو  ریغ  یباختنا  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 (( دوجوم تخاسریز  زا  ینابیتشپ  یتنارتنیا و  دناب  یانهپ  دیرخ  تمدخ (( :  حرش 

3818146851 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  هرامش 2  نامتخاس  ناتسلگ ، یوک  سدق ، راولب  کارا ، کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691025-086  ، 33678631-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678633-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ناتسدرک هاگشناد  تهج  تکوس  دروک و  چپ  هکبش و  لباک  کر و  لنپ و  چپ  وکسیس و  چیئوس  تنیوپ و  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060022000111 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3750G-24TS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 156 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  ای  تمیق  مالعتسا  هگرب  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624004-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوجوم دوجوم تخاسریز   تخاسریز زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتنارتنیا   یتنارتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

تکوس تکوس وو   دروک   دروک چپچپ   وو   هکبش   هکبش لباک   لباک وو   کرکر   وو   لنپ   لنپ چپچپ   وو   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس وو   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 11  شرورپ  شزومآ و  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 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش و ....  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030049000007 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  هقطنم 1  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 8,700 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لمح و  هنیزه  اب  هارمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1934863135 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  بنج  بیشازد - رنهاب - دیهش  نابایخ  - شیرجت تاناریمش - تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22239617-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22239594-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  ناشاک  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Zero client) HP T310 G2  ) تنیالک وریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094389000004 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک ینیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

New & Original :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داتس هناماس  رد  روتکافشیپ  تبث 

8731753153 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ناشاک -  هاگشناد  یدنوار -  بطق  راولب  رتمولیک 7  ناشاک - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55912258-031  ، 55912100-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55513010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط وو ....  ....  هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8282

تنیالک تنیالک وریز   وریز دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  اب  قباطم   Feb رازفا تخس  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101070002000384 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  متسیس  ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL ONE یتراجت مان   FEP-0811 لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

LEVEL ONE هدنزاس عجرم  ناویات 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسویپ  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  دشاب و  یم  هباشم  تروصب  الاک  دک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یرازگراب  ءاضما  رهم و  هارمهب  ار  دوخ 

3973156731 یتسپ :  دک  بالضاف ،  با و  تکرش  نارادساپ  نابایخ  نهدور  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76511316-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76504301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 162 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xzzws8p54f824?user=37505&ntc=6166795
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6166795?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایاپ تکرش  زکرمتم  نزاخم  رد  عقاو  ینیمز  یریگراب  تیاس  ات  هژیو  هقطنم  زا   Hotline رتسب تازیهجت  دیرخ  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  یزاگ  تاناعیم 

1101091645003394 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سراپ یزاگ  تاناعیم  هنایاپ  تکرش  زکرمتم  نزاخم  رد  عقاو  ینیمز  یریگراب  تیاس  ات  هژیو  هقطنم  زا   Hotline رتسب تازیهجت  دیرخ  یزادنا و  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبونج

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

37689380-0773  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

همیب6165125 نامزاس  کینورتکلا  هاگشیامزآ  زاین  دروم  تامدخ  هحفص 15)یراپسنورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6165229 یتنآ  سنسیال  هحفص 15)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج6165273 رازفا  مرن  هتسب  نیبرود  - هیاپ   - ip هکبش تحت  نیبرود  دنب -  هار  هب  لاصتا  لرتنک 
تاماظتنا تسارح و 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6165290 یراوید - کر  نیبرود  هیاپ  تنزیاو -  نیبرود  ددع  هحفص 82)3  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراک6165297 میس  مدوم   - قیرح مالعا  یتسش   - قیرح ریژآ  یدادعت  - روتکتد هحفص 37)یدادعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تارادا6165414 شتآ  راوید  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 15)لاوریاف6165582 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تکرش تکرش زکرمتم   زکرمتم نزاخم   نزاخم ردرد   عقاو   عقاو ینیمز   ینیمز یریگراب   یریگراب تیاس   تیاس اتات   هژیو   هژیو هقطنم   هقطنم زازا     HotlineHotline رتسب   رتسب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 8585
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

6165957main یو تیگ  زونگاید  یاهرتویپماک   ctc یروتارپا لناپ  یمیالع  لرتنک  لناپریمعت 
یمیالع یاه  متسیس  یسناکرف  کارت  تراکوروتارنژدکو 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تباث6166101 ماد  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یحارط6166106 هیاپ  رب  یریوصت (  تراظن  یاه  تیاس  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
شرازگ ذخا  اتید و  لاسرا  تهج  یصاصتخا  سیورس  بو 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6166315 یاهروتنک  هداد  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیهش6166393 یاه  هداد  زکرم  تیاسرد  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  تایلمع  زا  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ 
تسویپ تاصخشم  قبط  مایپ )  هاگدورف  هداز (  یرخف 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6166839VHF-DMR Tier II میسیب یئویدار  هکبش  یلیصفت  هحفص 15)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مور6166857 نیلک  یاه  قاتا  یدیلوت  یاههاگتسد  نیب  نشکناکرتنیا  هحفص 28)داجیا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  گنر  ملق  یمیس و  سرب  کدراک و  رنیت و  یلودج و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000479 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  گنر  ملق  یمیس و  سرب  کدراک و  رنیت و  یلودج و  گنر  - 

یشاقنو یدنب  هتسب  لیاسو  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

زا معا  اه  هنیزه  هیلک  باستحا  اب  یمالعا  تمیق  هدوب و  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم  ددرگ .  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09194115356  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هیلخت و ....  لمح و  یریگراب و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر ملق   ملق وو   یمیس   یمیس سرب   سرب وو   کدراک   کدراک وو   رنیت   رنیت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  تاروسک  مامت  بلاق  دادعت 30000  هب   15cm تماخض سرپ 30*60  هاگتسد  اب  هدیشک  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  )

1101095596000062 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زاوها تیسراف   cm 15 تماخض  60x30 cm داعبا هدیشک  لودج  الاک :  مان 
ددع 30,000 دادعت : 

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

یم هباشم  دک  ناریا   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  تاروسک  مامت  بلاق  دادعت 30000  هب   15cm تماخض سرپ 30*60  هاگتسد  اب  هدیشک  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب

6177851113 یتسپ :  دک  دالوف ،  عیانص  هار  هس  زا  دعب  ردنبرس  زاوها .  هداج  رتمولیک 11  زاوها .  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34427638-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34427619-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههار یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000107 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سرپ سرپ هاگتسد   هاگتسد اباب   هدیشک   هدیشک لودج   لودج ناونع : : ناونع 8787

اههار اههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8888
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نادمه هاگدورف   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6166013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  ام  کالم  یتسویپ .  لیاف  تاصخشم  قبط  ینفد  یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001517000032 زاین :  هرامش 
نادمه هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.دریگ یم  تروص  ینف  هیدات  راک و  ماجنا  زا  دعب  یدقن  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6513939651 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32569026-081  ، 32569001-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569004-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامدنگ یجادلب  روحم  یکیفارت  ینمیا و  میالع  بصن  تخاس و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000117000018 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8815713161 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  یناشاک - هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333222-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333220-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف امام   کالم   کالم یتسویپ .  .  یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینفد   ینفد یایا -  -  هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8989

روحم روحم یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا میالع   میالع بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  طیارش  قبط  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  تاصخشم 

ددرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101050079000278 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روشک نارادهار  ینواعت  یا  هناخ  هس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 

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

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  طیارش  قبط  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  تاصخشم 

ددرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یاهروحم  رد  اههتشونطخ  یکیفارت و  درس  یشکطخ  یارجا  هیهت و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000359 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمارو یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماف ریسکا  سلطا  سراپ  یراجت  مان  یئزج  کت  کیلرکآ  یکیفارت  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاهروحم   یاهروحم ردرد   اهاه   هتشون   هتشون طخطخ   وو   یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

یئزج یئزج کتکت   کیلرکآ   کیلرکآ یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیبآ ناتسرهش  یزرواشک  بآ  لاقتنا  لاناک  یراذگ  لیردراگ  یزاس و  نمیا  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001107000122 زاین :  هرامش 

نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بآ هیاپ 5  لقادح  ( ربتعم تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239656-028  ، 33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام نادابآ - روحم  یثلثم  لپ  هاگتسد  ود  تهج  ینتب  ظافح  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005584000004 زاین :  هرامش 

نادابا ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  نامیپ  طیارش  هدهاشم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدیدرگ  هبساحم  لاس 1401  یرادهار  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  نامیپ  غلبم  هبساحم  - 2

.دشاب یم  هلاس  هس  ای  هلاسود  هلاسکی ، هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ  - 3
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09163355221  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

6333111311 یتسپ :  دک  رهشهام ،  هداج ی  یادتبا  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53255170-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53255170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یزرواشک بآبآ   لاقتنا   لاقتنا لاناک   لاناک یراذگ   یراذگ لیردراگ   لیردراگ وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9494

یثلثم یثلثم لپلپ   هاگتسد   هاگتسد ودود   تهج   تهج ینتب   ینتب ظافح   ظافح ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهولبات زاین  دروم  تالاصتا  هارمهب  تسویپ  تسیل  قبط  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000250 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412000502   75x35 cm داعبا هناخ  ود  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نادنکوج یبجر  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   ARRI یتراجت مان   cm 35 زیاس درادناتسا  رطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   AT-WE14 لدم  80x80 cm زیاس یعبرم  لکش  هفرطود  ریسم  لرتنک  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

اتکی تیزوپماک  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   MEGATITE یتراجت مان   kg 1 یطوق هتسب 2   S یئزج ود  یسکوپا  نتب  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 150 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

اناد قفش  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   40x45 cm زیاس طایتحا  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   in 2 رطق  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناهاپس ورملاس   cm 60 زمرق یا  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   AT-WE13 لدم  80x80 cm زیاس یعبرم  لکش  هفرطکی  ریسم  لرتنک  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 9696

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرمرتم داعبا 2*5 هب  کیفارت  کراپ  هعومجم  یدورو  برد  ولبات  ددع  کی  تخاس  یگدننار و  ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000251 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هارراهچ  دربراک   LED پمال عون   TR-3 لدم هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm زیاس  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 9000  لدم  ینهآ  سنج  یپوکسلت  یرون  جرب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

راک مات  شزادرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TKP-300 لدم لاتیجید  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرون یرون جرب   جرب هیاپ   هیاپ عبرمرتم -  -  عبرمرتم 55 ** 22 داعبا   داعبا هبهب   کیفارت   کیفارت کراپ   کراپ هعومجم   هعومجم یدورو   یدورو برد   برد ولبات   ولبات ددع   ددع کیکی   تخاس   تخاس وو   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع
یکیفارت یکیفارت گنر   گنر ینهآ -  -  ینهآ سنج   سنج یپوکسلت   یپوکسلت

9797
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نارهت یا  هقطنم  بآ  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 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

x1 لدم لماک ) کپ   ) لای یگنیکراپ  برد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1196 لدم کیپورتکلا  یریوصت  نوفیآ 

1201001025000203 زاین :  هرامش 
نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  یزلف  هگنلود  برد  تهج  یریوصت  نوفیآ  لدم x1 و  لای  یگنیکراپ  برد  کج  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و لاسرا و  زا  دعب  هام  ود  هجو  تخادرپ  .دامرف  لصاح  سامت  داژن  یحوبص  هرامش 09193175446  اب  یگنهامه  لاوس و  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ ماجنا  کرادم  روتکاف و  هئارا 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: 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

نارهت ناتسا  زاگ  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 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

6165325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 81972299 هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  برد  کیتاموتا  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000366 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: 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

11961196 لدم لدم کیپورتکلا   کیپورتکلا یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ   x1x1 لدم   لدم لماک ) ) لماک کپکپ    ) ) لای لای یگنیکراپ   یگنیکراپ برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 9898

برد برد کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 9999

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

6165538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوسهش مناخ  سامت 81972307 هرامش  دشابیم  هباشمدکناریا  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  ییالط  میرفاب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000370 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص داهم  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  داهم  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  زیاس   Holux x4 لدم یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراوسهش مناخ  سامت 81972307 هرامش  دشابیم  هباشمدکناریا  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  ییالط  میرفاب  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: 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

نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاحیضوت  قبط   ) کیتاموتا برد  دیرخ  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003165000163 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 ( تسویپ تاحیضوت  قبط   ) کیتاموتا برد  دیرخ  ریمعت و  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تامدخ  2 دادعت : 

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

تسیمازلا روتکاف  رودص  اضاقت  ود  ره  یارب   / هدنشورف اب  لاسرا  لمح و  هنیزه   / کناب ناسانشراک  هیدات  زا  سپ  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1851943117 یتسپ :  دک  نارهت ،  بونج  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  ناگدازا  زارتالاب  مالسا  نایئادف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891462-021  ، 33891451-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891463-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییالط ییالط میرفاب   میرفاب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 100100

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کزیرهک هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لاسرا و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

1101090974000012 زاین :  هرامش 
کزیرهک شورپ  شزوما و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناملا  dunker تخاس ردکناو  سکبریگ  ، روتوم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیم هد  تیروکس  هشیش  تیساسح  ضرع  قمع و  میظنت  اب  zen &zen safe لدم کیژلب  bea-sensors یمشچ یاراد  روتوم  یور  تاعالطا  یرزیل  کح 

لاسرا بصن و  هنیزه  هارمه  هب  بصن  مزاول  ریاس  روتارپا و  ups متسیس لرتنک  تومیر  درادناتسا 

1816148581 یتسپ :  دک  کزیرهک ،  شرورپو  شزومآ  هرادا  یوفطصم  نابایخ  کزیرهک  مق  میدق  هداج  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51096153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56522020-021 :: 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

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس 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 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  اقیقد   ) هبعش یارب 6  یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000028 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تازلف و یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ینت  یلور  هتسب   mm 0/50 تماخض  mm 1250 ضرع  ST 37 یدالوف یگنر  هزیناولاگ  فالک  الاک :  مان 

نیرآ یا  هرکرک  برد 
نت 6 دادعت : 

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

( تسویپ تسیل  قبط  اقیقد   ) هبعش یارب 6  یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: 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

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  ددع  بصن 4  ارجا و  هیهت و  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000128 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ناتسرامیب  ریدم  طسوت  اضما  لحم و  زا  دیدزاب  کساجردنب .  ناتسرامیب  بصن  لحم  دشابیم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیض  وت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171967409 سامت هرامش  دشابیم 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد  ) ) هبعش هبعش   66 یارب   یارب یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت هرکرک   هرکرک برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 103103

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  همئالا  داوج  هاگنامرد  فلتخم  یاهتمسق  یمومع  یزاسهبو  ارجا  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001074 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهماب ییامنهارو  شسرپ  تهج  - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیابراک  تسا - یمازلا  یتسویپ  تسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163080496 یرون

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

سدق یرادنامرف   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکدام 418 بایزلف  یتینما  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093327000031 زاین :  هرامش 

سدق یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-M418 لدم بایزلف  یسرزاب  تیگ  الاک :  مان 

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

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لومعم  مزال  یگنهامه  سدق  ناتسرهش  یرادنامرف  اب  روتکادام 418 - بایزلف  یتینما  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3754113963 یتسپ :  دک  سدق ،  یرادنامرف  هدازماما  راولب  یادتبا  سدق  رهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46820500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46825299-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگنامرد هاگنامرد فلتخم   فلتخم یاهتمسق   یاهتمسق یمومع   یمومع یزاسهب   یزاسهب وو   ارجا   ارجا هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 105105

418418 روتکدام   روتکدام بایزلف   بایزلف یتینما   یتینما تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 106106

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

6166013 . یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ینفد  یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و 
.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  ام  کالم 

هحفص 68) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ 17 ناگرگ -  رد  هزور  لیوحت 7  - ضیوعت یتناراگ  ناگرگ -  ناگیار  لیوحت  کناب -  سانشراک  دیئاتابدیرخ  هباشمدک -  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FNV-fl-15M3432m لدم سوراف  کرام  رورس  ددع 

1101003681000048 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  داگراساپ  رصع  نایناریا  رف  هدنزاس  عجرم   PHAROS یتراجت مان   FNV-FL-15M3432M لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ 17 ناگرگ -  رد  هزور  رثکادح 7 لیوحت   - ضیوعت یتناراگ  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  کناب -  سانشراک  دیئاتابدیرخ  دشابیم -  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - FNV-fl-15M3432m لدم سوراف  کرام  رورس  ددع 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: 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

رورس رورس ددع   ددع دیرخ  1717   دیرخ  - - هکبش هکبش تحت   تحت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 107107

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   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002327 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 30  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  راب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09392813531 لصاح  سامت  یناسحا  یاقآ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   امرفراک   امرفراک طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دات  هعلاطم و   - ) تسویپ دانسا  قباطم  تاماظتنا  تسارح و  عماج  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ملق  لماش 7  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسیمازلا تسویپ 

1101093221000318 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مان ییاوقم  هبعج  یرازفا  تخس  لفقو  بصن  یامنهار  یتاعالطا SQLو  کناب   DVD 1 رازفا و مرن   CD 1 تاماظتنا تسارح و  عماج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
اواف رتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  نابژد  یتراجت 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
الاک  حرش 

دنب هار  هب  لاصتا  لرتنک 
 ip هکبش تحت  نیبرود 

نیبرود  هیاپ 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  شهب  ..و 

هامکی شرافس  لک  هجو  .دشاب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  و  ( Original  ) یلصا دیاب  یداهنشیپ  یالاک  .دوش  هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم زیراو  میقتسم  تروص  هب  هدنشورف و  باسح  هب  رادیرخ ،  هب  شرافس  لک  لیوحت  نیمات و  زا  سپ 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524417-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: 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

تاماظتنا تاماظتنا وو   تسارح   تسارح عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب نیبرود   - - نیبرود هیاپ   هیاپ  -  - ipip هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود دنب -  -  دنب هار   هار هبهب   لاصتا   لاصتا لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 109109
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ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 23  هب  تسویپ  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هتسبرادم  نیبرود  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090878000096 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 1  ینف و  سانشراک  دات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  دهشم و  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  رابنا  برد  ناگیار  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد دادعت  2323   دادعت هبهب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1101 10
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تاقلعتم ،  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101001403000669 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  ینف  تاصخشم  صوصخ  رد  یگنهامه  تهج  ) .تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تاقلعتم ،  اب  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دامرف لصاح  سامت  قوذاب  سدنهم  یاقآ  یلخاد 2296   041-33318871

5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3318871-041  ، 33318871-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309992-041 :: 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

.دوش .دوش هداد   هداد تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب قبط   قبط .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تاقلعتم ،  ،  تاقلعتم اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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نارهت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6165290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6012 گنوسماس )  ) تنزیاو نیبرود  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک یراوید - کر  نیبرود  هیاپ 

یتسویپ کرادم  قبط  سانجا  یقابلا 
1101093197000012 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -2

.دیریگب سامت  یردیح  یاقآ  هرامشاب 09366120752 لاوس  هنوگره  تروصرد  -3

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - رذآ نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: 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

لباک لباک یراوید - - یراوید کرکر   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ تنزیاو -  -  تنزیاو نیبرود   نیبرود ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 1121 12
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ناتسلگ ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم هب  هتسبرادم  نیبرود  تراسخ  هنایاپ  نینچمه  هقبط و  رد 4  لک  هرادا  نامتخاس  رد  دراد  رظن  رد  تکرش  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یموب احیجرت  دیامن  ارجا  بصن و  هیهت  تسویپ 

1201001310000010 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

احیجرت دیامن  ارجا  بصن و  هیهت  تسویپ  تاصخشم  هب  هتسبرادم  نیبرود  تراسخ  هنایاپ  نینچمه  هقبط و  رد 4  لک  هرادا  نامتخاس  رد  دراد  رظن  رد  تکرش  نیا  - 
یموب

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب احیجرت  دیامن  ارجا  بصن و  هیهت  تسویپ  تاصخشم  هب  هتسبرادم  نیبرود  تراسخ  هنایاپ  نینچمه  هقبط و  رد 4  لک  هرادا  نامتخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رابتعا  دقاف  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ )  جرد  تایلام  هارمه  هب  ریوصت  لیوحت  لماک و  یارجا  بصن و  اب  هارمه  تمیق  )

4916613774 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  تلادع 22 و 24- نیب  - رصعیلو نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32340010-017  ، 31846565-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336975-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 113113
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  ود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002328 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 30  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  راب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09392813531 لصاح  سامت  یناسحا  یاقآ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 4  طیارش  هدش و  تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل  قبط  قرب  شزومآ  زکرم  یریوصت  تراظن  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007004000274 زاین :  هرامش 

قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاجر هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   2011EGT لدم  PC هنایار الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   امرفراک   امرفراک طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع ودود   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1141 14

ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش وو   هدش   هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل قبط   قبط قرب   قرب شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکذ  ) ..دوجوم تامدخ  حرش  دروارب و  ساسارب  هاشنامرک  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسیمازلا هناماس  رد  سامت  هرامش 

1101003240000107 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

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

همانیهاوگ یاراد  ) قرب تاسیسات  هبتر  یاراد  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  ودشاب  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ.دشاب  یم  لاس  کی  نامیپ  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرشای  و  ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح یتراظن و  هناماس  یروانف و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000037 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  لوادج  قبط  تسیاب  یم  تامدخ  وهدوب  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1161 16

یتظافح یتظافح وو   یتراظن   یتراظن هناماس   هناماس وو   یروانف   یروانف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ ناتسب  نامرد  تشادهب 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 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092408000005 زاین :  هرامش 

دابا ناتسب  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نادنکوج یناجاقآ  یلعناج  هدننک  هضرع  عجرم   CA-810D لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دابآ ناتسب  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5491771111 یتسپ :  دک  رایرهش ،  داتسا  ناتسرامیب   - ادهش نابایخ  یاهتنا  دابآ ،  ناتسب  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43334653-041  ، 43330577-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43334656-041 :: 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

دابآ ناتسب  نامرد  تشادهب 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 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092408000005 زاین :  هرامش 

دابا ناتسب  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نادنکوج یناجاقآ  یلعناج  هدننک  هضرع  عجرم   CA-810D لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دابآ ناتسب  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5491771111 یتسپ :  دک  رایرهش ،  داتسا  ناتسرامیب   - ادهش نابایخ  یاهتنا  دابآ ،  ناتسب  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43334653-041  ، 43330577-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43334656-041 :: 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

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط ناونع : : ناونع 118118

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 162 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e4yvg897db82v?user=37505&ntc=6165687
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6165687?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2lbwhpn9agw4v?user=37505&ntc=6165688
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6165688?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههار تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000210 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآ کت  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS هدنزاس عجرم   AXIS یتراجت مان   Q60-E/-C لدم یکیفارت  تراظن  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اههار تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسررب تسویپ  تسیل  قبط  /MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5341-X30HPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدکناریا  / دوش

1101090062000117 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5341-X30HPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 

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

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مب یرادرهشرابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  / دوش تبث  تسویپ  تسیل  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  مب  یرادرهش  رابنا  ات  لمح  هیارک  / رادرابنا دات  زا  دعب  یرابتعا  تروصب 

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: 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

اههار اههار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت لاقتنا   لاقتنا هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 12 112 1
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج یاه  نیبرود  یخرب  دیرخ  نینچمه  ناتسا و  لک  رد  اه  نامتخاس  یتراظن  یطیحم و  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تازیهجت  و 

1101003123000153 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  گرب  دوش و  مالعا  هدش  هعلاطم  یصوصخ  طیارش  تمیق و  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دیدج   دیدج یاه   یاه نیبرود   نیبرود یخرب   یخرب دیرخ   دیرخ نینچمه   نینچمه وو   ناتسا   ناتسا لکلک   ردرد   اهاه   نامتخاس   نامتخاس یتراظن   یتراظن وو   یطیحم   یطیحم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت

122122
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  ، ددرگ همیمض  یتساوخرد  لیاف  قباطم  روتکاف  شیپ  ، ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  کی  تخادرپ.تسا  هدنشورف 

1101091929000019 زاین :  هرامش 
ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449614535 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تمه  دیهش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702234-021  ، 86702254-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702224-021 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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 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

6166057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005322000049 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  یزادنا  هار  بصن ،  تازیهجت ،  هیهت  .دشاب  یم  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716148764 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  فراع  نابایخ  شبن  رویرهش  نابایخ 8  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33828650-044  ، 33828971-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868910-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123

تازیهجت تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 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 162 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zwu6grzrpusb4?user=37505&ntc=6165947
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6165947?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/87qqdar7srt3s?user=37505&ntc=6166057
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6166057?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز یرادرهش  ینمیا  روما  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک قاتا  یریوصت  یتوص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093533000024 زاین :  هرامش 

ناجنز یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  سنارفنک  قاتا  یریوصت  یتوص و  متسیس  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

لاطبا تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  تسویپ  یرازگراب و  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و   ، تمیق جرد  اب  ار  یتسویپ  لودج  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ 

4517718181 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  اکتا .  هاگشورف  تشپ  یوفص .  باون  نابایخ  ناجنز .  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328082-024  ، 33324444-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334958-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک سنارفنک قاتا   قاتا یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 125125

تباث تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126
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تسا  تسویپ  لیافرد  هدش  دیق  تاصخشم  ساسا  رب  افرص  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یردیح یگنهامه 09132831773  ناهفصا /  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  برد  ناگیار  لیوحت 

1101003350000033 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 68 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-NF284E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 72 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نانیرفآ ون  نایرآ  یناگرزاب  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   V5413-A3024SB لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یتعفر ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   Bmn_3200_HD8 لدم لاناک   NVR 32 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   XVR4116 لدم  XVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 9 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616EB لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا تسویپ  لیافرد  هدش  دیق  تاصخشم  ساسا  رب  افرص  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح یگنهامه 09132831773  ناهفصا /  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  برد  ناگیار  لیوحت 

8163674451 یتسپ :  دک  هام پ 21 ،  تسب  نب  نواعت -  لک  هرادا  بنج  هناخ -  هنیئآراولب   - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6674481-031  ، 36674481-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36670051-031 :: 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
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6166106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج یصاصتخا  سیورس  بو  یحارط  هیاپ  رب  یریوصت (  تراظن  یاه  تیاس  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 « تسویپ تاصخشم  قباطم  شرازگ « )  ذخا  اتید و  لاسرا 

1101004572000193 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: 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

لاسرا لاسرا تهج   تهج یصاصتخا   یصاصتخا سیورس   سیورس بوبو   یحارط   یحارط هیاپ   هیاپ ربرب   یریوصت (  (  یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه تیاس   تیاس یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
شرازگ شرازگ ذخا   ذخا وو   اتید   اتید

127127
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  کی  گنوسماس qnd 6010 و  لدم  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
qno 6020 گنوسناس

1101094216000063 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QNO_7080R لدم تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QND_7080R لدم ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هدازیلع  یاقا  سامت 09194984179  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تهج  ناگدننک  نیمات  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یداصتقا  هسانش  اب  هارمه  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  . 2

.دیئامرف هئارا  ربتعم  یتناراگ  افطل  . 3

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع هدهد   ناونع : : ناونع 128128
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یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6166409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ناتسزوخ یتایلام  روما  لک  هرادا  نادرگ  نیبرود  یتوص و  هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000170 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کیفارت  لرتنک  زکرم  لیمکت  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005079000031 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  مرهج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، دشاب یم  راکنامیپ  دوخ  هدهع  هب  زاین  دروم  تالا  نیشام  تازیهجت و  حلاصم و  هیلک  دشاب ،  یم  اهب  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  هدنرب  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تیلومشم  کرادم  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  غلبم 

7413914393 یتسپ :  دک  مرهج ،  یرادرهش  نامتخاس  سدقم ،  عافد  هار  راهچ  یناشاک ،  هلا  تیآ  نابایخ  مرهج ،  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54234770-071  ، 54234780-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54234774-071 :: 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

نادرگ نادرگ نیبرود   نیبرود وو   یتوص   یتوص هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 129129

تلاب تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 130130
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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 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص هیمیکح و  رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  صقن  عفر  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000583 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  یگیب  دمحم  سدنهم  یاقا  نفلت 35912252  اب  هرواشم  دیدزاب و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس صقن   صقن عفر   عفر وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 131131
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  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 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاق رد  ناتسزوخ  ناتسا  ماد  روما  ینابیتشپ  لک  هرادا  رتفد   IP هتسبرادم متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق

1101001014000554 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
متیآ 38 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماهبا و عفر  تهج  ًانمض  تسیمازلا .  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  هدوب و  یمازلا  هدش  تسویپ  دانسا  دافم  دراوم  تیاعر  اه و  تسویپ  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  هرامش 09169941438  هب  هژورپ  رظان  یئمهب  تلود  یاقآ  اب  رتشیب  تاحیضوت 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

IPIP هتسبرادم   هتسبرادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 132132
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(( 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 " ) " ) 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

باکت ءادهش  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 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245007- تسویپ رد  حرش  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  دشاب -  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000505 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   COOK MEDICAL هدنزاس عجرم   ACCESS Needle لدم یکشزپ  هیخب  نزوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007- تسویپ رد  حرش  - دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  دشاب -  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ6165270 هیخب  هحفص 101)نزوس  )  accessaccess

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

تاعطق و6166849 دیرخ  یزاس ،  نیریش  دحاو   DCS متسیس  SIEMENS تازیهجت تاعطق و  دیرخ 
یلزید تج  رتاو  دیرخ  یزاس و  نیریش  دحاو   DCS متسیس  ACCESSORIES تازیهجت

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تباث6166101 ماد  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یکشزپ یکشزپ هیخب   هیخب نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 133133
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یتراک6165297 میس  مدوم   - قیرح مالعا  یتسش   - قیرح ریژآ  یدادعت  - روتکتد هحفص 37)یدادعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6165305 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 37)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ملق6165821 لماش 10  تسویپ  لیاف  قبط  سلریاو  قیرح  مالعا  هحفص 37)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6166305 تسیل  قباطم  - سنازروا شخب  قیرح  مالعا  متسبیس  ینف  بویع  عفرو  هحفص 37)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکوس6166542 دروک و  چپ  هکبش و  لباک  کر و  لنپ و  چپ  وکسیس و  چیئوس  تنیوپ و  هحفص 45)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 162 ھحفص 103 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب و بنت  - کچوک بنت  ریازج  هب  هگنلردنب  أدبم  زا  ددرت  تهج  تسویپ  دراوم  هیلخت  یریگراب و  اب  تفارکیدنل  دنورف  کی  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور لقادح 3 تدم  هب  یسوموبا 

1101001022002329 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلحاس یاه  بآ  ییایرد و  لقنو  لمح  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یسوموبا رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 076-33330200 هرامش   - یوج طیارش  ندش  یداع  اب  نامز  نیلوا  رد   - دادرارق دقع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش - هباشم دک  ناریا  - ...و کیژولویب  ییانشور و  یریگ  هزادنا  ماجنا  - یناتسرامیب روآ  نایز  لماوع  یریگ  هزادنا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  ددرت  هنیزه  - یتسویپ لیافرد 

1101090319000491 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 8 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه - یتسویپ لیافرد  طیارش  - هباشم دک  ناریا  - ...و کیژولویب  ییانشور و  یریگ  هزادنا  ماجنا  - یناتسرامیب روآ  نایز  لماوع  یریگ  هزادنا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  اب  ددرت 

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلخت هیلخت وو   یریگراب   یریگراب اباب   تفارکیدنل   تفارکیدنل دنورف   دنورف کیکی   هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 134134

یناتسرامیب یناتسرامیب روآ   روآ نایز   نایز لماوع   لماوع یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیهت تکرش  یگدنیامن  خب  ناروگنا  یور  برس و  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یندعم  داوم  دیلوت  و 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م/1401/37 یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5 هب   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166810 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   808/830/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاموزلم تاعطق و  هئارا  دیلوت و  هبتر 5  لقادح 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: سردآ سردآ

3-02436526662 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیلخت6166114 یریگراب و  اب  تفارکیدنل  دنورف  کی  هحفص 14)هراجا  ددرت  ( ددرت

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

یناتسرامیب6166783 روآ  نایز  لماوع  یریگ  هزادنا  هحفص 14)طیارش  ددرت  ( ددرت

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

هب6166798 کیفارت  کراپ  هعومجم  یدورو  برد  ولبات  ددع  کی  تخاس  یگدننار و  ییامنهار و  مئالع 
یکیفارت گنر  ینهآ -  سنج  یپوکسلت  یرون  جرب  هیاپ  عبرمرتم -  داعبا 2*5

هحفص 68) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه6166810 ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)نیمأت ، ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6165148 تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  نویساربیلاک و  یزادنا  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6165148 تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  نویساربیلاک و  یزادنا  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دنمشوه دنمشوه ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیزنب یروتوم  تبثمراشف  نف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000213 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیما داپ  شتآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  دیما  داپ  شتآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   GX160 لدم ینیزنب  روتوم  تبثم  راشف  قیرح  هدنمد  الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن 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

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیزنب ینیزنب روتوم   روتوم تبثم   تبثم راشف   راشف قیرح   قیرح هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 137137
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یراس هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم  قیرح  ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  هنایلاس  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091453000041 زاین :  هرامش 

یراس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  اب  قباطم  قیرح  ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  هنایلاس  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4843183111 یتسپ :  دک  یراس ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  اکن  یراس  هداج  کی  رتمولیک  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33280030-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283441-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فا ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا  ید  ما  قرو 

1101003809000693 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  داژندارم  سدنهم  بانج  هرامش 09376858551  اب  تالاوس  هب  ییوگخساپ  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ هنایلاس   هنایلاس ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 138138

فافا یدید   ماما   شکور   شکور وو   هریگتسد   هریگتسد وو   لفق   لفق اباب   تقرس   تقرس دضدض   تالآ   تالآ قاری   قاری اباب   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 139139
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراک6165297 میس  مدوم   - قیرح مالعا  یتسش   - قیرح ریژآ  یدادعت  - روتکتد هحفص 37)یدادعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6165305 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 37)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6165356 شتآ  بآ  لباترپ  رادخرچ  هحفص 37)روتینام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینیزنب6165379 روتوم  تبثم  راشف  قیرح  هحفص 8)هدنمد  قیرح  ( قیرح

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

کیتاموتا6165674 قیرح  ءافطا  هحفص 37)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6165731 ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  هنایلاس  هحفص 8)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

ملق6165821 لماش 10  تسویپ  لیاف  قبط  سلریاو  قیرح  مالعا  هحفص 37)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

فا6166226 ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

یتسویپ6166305 تسیل  قباطم  - سنازروا شخب  قیرح  مالعا  متسبیس  ینف  بویع  عفرو  هحفص 37)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6166559 راشف  لیلقت  هاگتسیا  هس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراک6165297 میس  مدوم   - قیرح مالعا  یتسش   - قیرح ریژآ  یدادعت  - روتکتد هحفص 37)یدادعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ملق6165821 لماش 10  تسویپ  لیاف  قبط  سلریاو  قیرح  مالعا  هحفص 37)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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همرگ یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09904110991 سامت  - نامتخاسو هار  یسدنهم  یرزیل  رتم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005812000009 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  همرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ قیقد  نایدار  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D510 لدم یساکع  نیبرود  رزیل m 200 و  درب  اب  یسدنهم  یرزیل  رتم  عون  جنس  هلصاف  الاک :  مان 

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

همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامتخاسو هار  یسدنهم  یرزیل  رتم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9431644385 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا  همرگ  یرادرهش  همرگ ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32503341-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32503342-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاسو نامتخاسو هار   هار یسدنهم   یسدنهم یرزیل   یرزیل رتم   رتم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

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

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

زا 162 ھحفص 109 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eu32x2y7mpdv2?user=37505&ntc=6165258
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6165258?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165496 :: 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
1201001036000580 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نفورکیم ددع  هس  یرتم ، تینوی 15 و 20  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  ندرکزاب  یزاغ GM314Q و  هلک  اب  هارمه  هدننک  تکرش  کیمانیادریب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/11/08 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفورکیم نفورکیم ددع   ددع هسهس   یرتم ، ، یرتم   2020 وو     1515 تینوی   تینوی رواپ   رواپ هبهب   نفورکیم   نفورکیم لاصتا   لاصتا ودود   وو   کیمانیادریب   کیمانیادریب لاصتا   لاصتا لباک   لباک ،، یزیمور یزیمور سکاب   سکاب ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع
کیمانیادریب کیمانیادریب

141141
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  روما  هرادا  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  هچراپکی  متسیس  شزومآ  بصن و  هیهت و  هباشم / الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شزومآ تازیهجت و  یارب  هلاس  یتناراگ 3  تسویپ / 

1101001458000068 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9Pro لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  تسویپ /  لیاف  قبط  روما  هرادا  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  هچراپکی  متسیس  شزومآ  بصن و  هیهت و  هباشم / الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا هریاد  سامت 34258004-026  نفلت  تسیمازلا .  شزومآ  تازیهجت و  یارب  هلاس  یتناراگ 3  دوش /  هئارا  روتکاف  شیپ  لیمکت و 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلرتنک رلرتنک وو   نفورکیم   نفورکیم وو   نیبرود   نیبرود اباب   هارمه   هارمه سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 142142
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ناتسدرک یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
gnss g20 m لدم  gintec سا یپ  یج 

...و رژراش  فیک و  ردله و  نولاژ و  +foif رلرتنک
1101004118000148 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف یتلوم   یتلوم یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن ساسا   یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 143143
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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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردروکر نویزیولت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000450 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تساوخرد قباطم  ردروکر  نویزیولت و  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

شرافس  1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا ، الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  قوف  غلبم  هیوست  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  ...و  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  نامزاس  نیا  ناسانشراک  یبتک  دات  روکذم و  تادهعت 

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

64464220-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردروکر ردروکر وو   نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 144144
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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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  یا  هعسوت  نفورکیم  هارمه  هب  سنارفنک  وئدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LOGITECH GROUP
EXPANSION MICS

1101092288005427 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سنارفنک ییویدیو  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هعسوت   هعسوت نفورکیم   نفورکیم هارمه   هارمه هبهب   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 162 ھحفص 114 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tt6zd4uf8a9cx?user=37505&ntc=6166254
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6166254?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لاهنو رذب  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D850 kit 24-120mm( تیک ) زنل هارمه  هب  یداب  - نوکین یساکع  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  اب  قباطم 

1101090808000096 زاین :  هرامش 
لاهن رذب و  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنراگ ون و  الماک  هدش  یرادیرخ  الاک.تسا  یمازلا  الاک  هنومن  هئارا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  گرب  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  قیقد  دک  ناریا.دوش  یم  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  هتشاد  ربتعم 

3135933151 یتسپ :  دک  یتاقیقحت ،  تاسسوم  هعومجم  هدیمهفدیهش  راولب  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740809-026  ، 32754071-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32716915-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

D850 k it 24- 120mmD850 k it 24- 120mm(( تیک تیک )) زنل زنل هارمه   هارمه هبهب   یداب   یداب -- نوکین نوکین یساکع   یساکع لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 146146

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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 LOGITECH PTZ PRO2 سنارفنک وئدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LOGITECH GROUP سنارفنک وئدیو  متسیس 

1101092288005428 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سنارفنک ییویدیو  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
سنارفنک ییویدیو  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6165188 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هحفص 82)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاسو6165258 هار  یسدنهم  یرزیل  رتم  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

عماج6165273 رازفا  مرن  هتسب  نیبرود  - هیاپ   - ip هکبش تحت  نیبرود  دنب -  هار  هب  لاصتا  لرتنک 
تاماظتنا تسارح و 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دادعت6165286 هب  تسویپ  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هتسبرادم  نیبرود  هباشم  دک  ناریا 
هاگتسد  23

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گرب6165287 قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تاقلعتم ،  اب  هتسب  رادم  نیبرود 
.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6165290 یراوید - کر  نیبرود  هیاپ  تنزیاو -  نیبرود  ددع  هحفص 82)3  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

LOGITECH GROUPLOGITECH GROUP  سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو متسیس   متسیس   LOGITECH PTZ PRO2LOGITECH PTZ PRO2 سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 147147

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

تسویپ6165433 تاصخشم  هب  هتسبرادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تینوی 15 و6165496 رواپ  هب  نفورکیم  لاصتا  ود  کیمانیادریب و  لاصتا  لباک  ، یزیمور سکاب  ددع  ود 
کیمانیادریب نفورکیم  ددع  هس  یرتم ،  20

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6165503 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  ود  هحفص 82)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رلرتنک6165577 نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هحفص 15)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

هرادا6165583 هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 82)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6165687 مالعتسا  هحفص 82)قبط  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6165688 رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههار6165724 تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6165845 هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا و6165866 لک  رد  اه  نامتخاس  یتراظن  یطیحم و  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و 
هطوبرم تازیهجت  دیدج و  یاه  نیبرود  یخرب  دیرخ  نینچمه 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6165947 تحت  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6166057 هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 82)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک6166064 قاتا  یریوصت  یتوص و  هحفص 82)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناکرف6166086 یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  هحفص 15)یج  نیبرود  ( نیبرود

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

تباث6166101 ماد  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردروکر6166183 هحفص 15)نویزیولت و  نیبرود  ( نیبرود

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

هکبش6166253 تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 82)هد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6166254 هعسوت  نفورکیم  هارمه  هب  سنارفنک  وئدیو  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6166264D850 kit 24-120mm( تیک ) زنل هارمه  هب  یداب  - نوکین یساکع  لاتیجید  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک6166349 وئدیو  متسیس   LOGITECH PTZ PRO2 سنارفنک وئدیو  نیبرود 
LOGITECH GROUP

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

نادرگ6166409 نیبرود  یتوص و  هاگتسد  هحفص 82)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلاب6166496 هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN زاس هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000084 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SANSAN  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسدکیو 1401 ای 1400 لدم سالپ  نروسای  سراپوژپ  هاگتسد  لماشوردوخ 2 هاگتسد  3 دادعت.دشاب یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمزایندروم  کیتاموتا  سالپاند 
1101091319000161 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا ) امرفراک هدهعرب  نغور  ضیوعتو  تخوس  یاه  هنیزهو  هامرد  تعاس  تدمب 300 وردوخ.ددرگ  یمدقعنم  هلاسکیدادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هلاسکی  هندبو  ثلاث  همیبو  کیفارت  حرط  یاراد  اهوردوخ.دشاب  یم  ( لک

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا سالپ   سالپ اند   اند هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     140 1140 1 ایای     14001400 لدم لدم سالپ   سالپ نروس   نروس ایای   سراپ   سراپ وژپ   وژپ هاگتسد   هاگتسد   22 لماش   لماش وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تایلمع یگنهامه  تاطابترا و  زکرم  ( Dispatch  ) هیردیح تبرت   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ یاهتیروف  و 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هدهاشم  تسویپ   ) هکبش تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091301000006 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ( Dispatch  ) یکشزپ یاهتیروف  تایلمع و  یگنهامه  تاطابترا و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-473A-8G لدم  TB 40 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتفد دات  دروم  دیاب  الاک  دشاب  یم  لحم  رد  لیوحت  الاک  دشاب  هتشاد  تقباطم  تسویپ  تسیل  اب  الاک  تاصخشم  ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09380738943 دشاب هاگشناد  IT

9516915169 یتسپ :  دک  سناژوا 115 ،  ینرق 1 -  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52242873-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52238137-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  رد  طیارش  تیاعر  تاقلعتم و  هارمه  هب   san زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001059000047 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا  دنمشهاوخ  تسویپ ، یاه  لیاف  رد  طیارش  تیاعر  تاقلعتم و  هارمه  هب   san زاس هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6165207SAN زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 118)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ای 1401 و6165505  1400 لدم سالپ  نروس  ای  سراپ  وژپ  هاگتسد  لماش 2  وردوخ  هاگتسد  دادعت 3 
کیتاموتا سالپ  اند  هاگتسد  کی 

هحفص 118) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6165996 تحت  زاس  هریخذ  هحفص 118)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تباث6166101 ماد  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6166484san زاس هریخذ  هحفص 118)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

sansan زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 151151
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 162 ھحفص 121 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ymrnhjc8mj7pf?user=37505&ntc=6166484
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6166484?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

عماج6165273 رازفا  مرن  هتسب  نیبرود  - هیاپ   - ip هکبش تحت  نیبرود  دنب -  هار  هب  لاصتا  لرتنک 
تاماظتنا تسارح و 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6166013 . یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ینفد  یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و 
.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  ام  کالم 

هحفص 68) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یگدننار6166669 ییامنهار و  هحفص 68)مئالع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دورود سگرن  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس هب  لاصتا   - یترارح ردروکرو  ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-wifi هکبش.سکپ و

1101050282000129 زاین :  هرامش 
دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب -  لاسگرزب  دازون و  بورپ  یاراد  روتینام  دشاب -  دم  یآ  رد  تبث  تکرش  دشاب - یناریا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  هاگتسد  ینف  تاصخشم 

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

ردروکرو6165322 ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام 
-wifi هکبش.سکپ و متسیس  هب  لاصتا   - یترارح

هحفص 123) ردروکر  ( ردروکر

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

ردروکر6166183 هحفص 15)نویزیولت و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

متسیس متسیس هبهب   لاصتا   لاصتا  - - یترارح یترارح ردروکرو   ردروکرو ECG12LEADECG12LEAD  لباک لباک  - - یلارت یلارت هیاپو   هیاپو   ECGECG دیل   دیل   1212 اباب   رتماراپ   رتماراپ لوف   لوف یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
-- w ifiw ifi وو   هکبش.سکپ   هکبش.سکپ

152152
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هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارتشا دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000521 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ قرغ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهعب  بصنو  لمح  هنیزه  نمهب / هژورپ 5  عورش  / دوش هعلاطمامتح  تسویپ  یاه  لیاف  / رورس قاتا  یزاسرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمارگ  هدننک 

1101090056000015 زاین :  هرامش 
دابا قرغ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب هتشادن  ناریا  ناوت  هناماس  تسرهف  رد  یلخاد  هدش  دیلوت  هباشم  هک  دوب  دهاوخ  تساوخرد  نیا  رد  لیوحت  لباق  یجراخ  یاهالاک  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3931741197 یتسپ :  دک  نیمدرا ،  هداج  یادتبا  نارگراثیا ، یرتم   45 دابآ ، قرغ  رهش  یزکرم ، ناتسا  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42302251-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42302245-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارتشا کارتشا دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 153153

رورس رورس قاتا   قاتا یزاسرادناتسا   یزاسرادناتسا ناونع : : ناونع 154154
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هواس هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش خیرات  .دشاب  یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهعب  بصن  لمح و  هنیزه  / تسویپ یاه  لیاف  قبط  رورس / قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هام  کی  تدم  هب  هژورپ 11/5 و 

1101090814000008 زاین :  هرامش 
هواس ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب هتشادن  ناریا  ناوت  هناماس  تسرهف  رد  یلخاد  هدش  دیلوت  هباشم  هک  دوب  دهاوخ  تساوخرد  نیا  رد  لیوحت  لباق  یجراخ  یاهالاک  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3915964144 یتسپ :  دک  هواس ،  هبعش 2  -24 ریبکریما یاهتنا  ریبکریما - نابایخ  هواس - ناتسرهش  - یزکرم ناتسا  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42449163-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42449800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  سک  رورس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000351 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم تمیق و  داهنشیپ  مرف  دشاب 3 - یم  تسویپب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  هدش  هتساوخ  تادنتسم  یراذگراب  نودب  یاه  خساپ  - 4 ددرگ .  یراذگراب  اددجم  ءاضما و  رهم و  لیمکت م ، ینف ،

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

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 155155

 ( ( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   رهشوب (  (  رهشوب ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم سکسک   رورس   رورس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ تاصخشم  قبط  ) HPE ProLiant DL380 Gen10 server رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060034000029 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  دیاب  الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس )  ) تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  ءاضما  رهم و  لیمکت و  -2

.دشاب اتفا  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  هدنرب  تکرش  -3

5618985991 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرادا  عمتجم  هاگشناد -  نابایخ  یاهتنا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33534720-045  ، 33522096-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33522196-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ))   HPE ProLiant DL380 Gen10  serverHPE ProLiant DL380 Gen10  server  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  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 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000059 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض لیاف  - 

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

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

/ دشابیم یمازلا  ربتعم  یتناراگ  / دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  / یزادنا هار  بصن و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیولوا - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  -  Base-tx&1000baseFX media 1000/100/10 converter تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا

1101092113000842 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   ML370 G6 E5540 SFF BASE AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 158158

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 159159
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6166002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  اب   _ HPE DL380G9 رورس هاتسد  دادعت 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  ربتعم 

1101004961000075 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ اه  هداد  یزاوم  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HP-DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

هرامش 88381755 اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد  ددرگ -  دیق  زین  روتکاف  رد  ددرگ و  لیمکت  یتناراگ  تسویپ  گرب  دشابیم و  یمازلا  ربتعم  یتناراگ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  قبط  روتکافشیپ  دامرف .  لصاح  سامت  یلخاد 194 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ دشابیم .  .  دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب    _  _ HPE DL380G9HPE DL380G9  رورس رورس هاتسد   هاتسد   1414 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا

160160
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ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6166215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  یتناراگاب  تسویپ  ینف  تاصخشماب  قباطم  نابیتشپ  تیاس  تهجرورسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007006000238 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant DL 380 G6 X5560 SFF high perf server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهماب  ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  تمیقداهنشیپ  مرف  کالم.تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  رف ) تداعس  یاقآ   ) هرامشاب 01731840220 تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو 

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000794 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع تسویپ 1 تاصخشم  قبط   g10 رورس - 

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

1401/11/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دسررب زکرم   IT دحاو هیدات  هب  الاک  + دشاب رراد  تنامض  درادتاتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  ناگرگ  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  رتویپماک ) زکرم   ) رورس یاضف  یزاسزاب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091040000026 زاین :  هرامش 

ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا هرقف  1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  تسویپ  روتکاف  شیپ  تمیق و  دعب  هعلاطم و  قیقد  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916935697 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32450415-017  ، 32423888-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32450415-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیحلاص همانیهاوگ  نتشاد.ینف  تاصخشم  اب   G10 DL380 HPE لدم رورس  هاگتسد  یوحت ل ی ک  تازیهجت و  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیدجت ) تیریدم نامزاس  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم 

1101001162000207 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم زوجم  مالعتسا و  عوضوم  هباشم  تازیهجت  نیمأت  هقباس ی  مالعتسا و  عوضوم  تازیهجت  نیمأت  هنیمز  رد  هبتر 5  لقادح  ، یزیر همانرب  :: و  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطاریگنابیتشپ یبا و  یزاب  هریخذ ، تازیهجت  اهرورس و  شیارگ  رد  یی  اتفا  تالوصحم  ینابیتشپ  بصن و 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یاضف   یاضف یزاسزاب   یزاسزاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 163163

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   لیوحت   لیوحت وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 164164

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

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

رورس6165186 ددع  دیرخ 17   - هکبش تحت  طبض  هحفص 82)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوریو6165229 یتنآ  سنسیال  هحفص 15)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6165340 قبط  سنسیال  هحفص 15)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کارتشا6165345 هحفص 123)دیدمت  رورس  ( رورس

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

سنسیال6165359 هحفص 15)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6165516 قاتا  هحفص 123)یزاسرادناتسا  رورس  ( رورس

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

رورس6165665 قاتا  یزاس  هحفص 123)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

دک6165818 ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  سک  رورس  ددع  کی  دیرخ 
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 123) رورس  ( رورس

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

6165898( یتسویپ تاصخشم  قبط  ) HPE ProLiant DL380 Gen10 server رورس هحفص 123)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هحفص 123)رورس6165900 رورس  ( رورس

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

هنایار6165993 هحفص 123)رورس  رورس  ( رورس

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

هب6166002 الاک  لاسرا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  اب   _ HPE DL380G9 رورس هاتسد  دادعت 14 
دشابیم یمازلا  ربتعم  یتناراگ  دشابیم .  هدنشورف  هدهع 

هحفص 123) رورس  ( رورس

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

رورس6166215 هحفص 123)دیرخ  رورس  ( رورس

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

فا6166226 ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

6166228G10 رورس هحفص 123)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6166749 یاضف  یزاسزاب  هحفص 123)یارجا  رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6166763 هاگتسد  کی  لیوحت  تازیهجت و  هحفص 123)نیمأت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .  YOKOGAWA تکرش تخاس   DISTRIBUTED CONTROL SYS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000481 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   EJA110-EJA118W لدم کیتاموتا  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
نیمات هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   ZR402 لدم کیتاموتا  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت 
ددع 4 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   RAGN لدم لاتیجید  نایرج  روسنس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   EJA118E لدم اوه  راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 102 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .  YOKOGAWA تکرش تخاس   DISTRIBUTED CONTROL SYS :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا راشف   راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 165165
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   OMRON INSTRUMENT DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003393 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

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

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

کیتاموتا6166211 راشف  هحفص 132)رتیمسنارت  روسنس  ( روسنس

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

6166451ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 132)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ECSECS لدم   لدم یکیرتکلا   یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 166166
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000502 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ارد  ار  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هعومجم  ریز  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  دشاب و  لانیجروا  دیاب  چیئوس   - هباشم دکناریا  هام  هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک تقد  ار  ینف  تاصخشم  امتح  رتویپماک 51036344  دحاو  اب  یگنهامه  دشابیم  دوجوم  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 07 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ   / دشابیم هباشم  دک  ناریا  چیئوس / /GO VALVE POSION INDICATOR SWITCHES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006004 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHES یتراجت مان   MA010610004 لدم یریوصت  نوفیآ  دربراک   DIP چوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 167167

یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ دربراک   دربراک   DIPDIP چوس   چوس ناونع : : ناونع 168168

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

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

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

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

6166462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  هباشم  یاهدکناریا  تلع  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

تسیمازلا 0923996352 یگنهامه 
1101096102001501 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیفامد یترارح  یروآ  نف  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   TIANJIN یتراجت مان   mm 65 زیاس لاقتنا  ییاجباج و   14M-55-216 هرقرق الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ینیدلا ءاهب  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1850  یچیئوس  راکوت  لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
ناجریس نارمع  یزاس  روتکارت  هدننک  هضرع  عجرم   YELDIZ یتراجت مان   mm 16 تماخض  1830x3660 mm داعبا دیفس  فا  ید  ما  قرو  الاک :  مان 

قرو 20 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   KLUN یتراجت مان   HL502 لدم یزلف  یدمک  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
یناجمفل گرزب  داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   KB لدم تنیباک  یا  همچاس  لیر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا همچاس   همچاس لیر   لیر // یزلف یزلف یدمک   یدمک هریگتسد   هریگتسد / / 18301830 x3660  mmx3660  mm  داعبا داعبا دیفس   دیفس فافا   یدید   ماما   قرو   قرو //18501850 لدم   لدم یچیئوس   یچیئوس راکوت   راکوت لفق   لفق  / / هرقرق هرقرق ناونع : : ناونع
تنیباک تنیباک

169169
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Velocity Vibration Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001207 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7331-7NF00-0AB0 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

عجرم  PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   RELPOL یتراجت مان   PLC-BSC لدم  V 250 ژاتلو  A 10 نایرج تدش  هیاپ  هلر 8  الاک :  مان 
رتسگ تعنص  عمج  ورتپ  هدننک  هضرع 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 3108 لدم رتیلپسا  لانگیس  روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
روشک  HAMON هدنزاس عجرم   MURPHY ATEX یتراجت مان   ss.22 لدم تفش  روحم  شزرل  لرتنک  دربراک  نک  کنخ  جرب  یکینورتکلا  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

لوناریا تفن  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هکبش6165219 هحفص 133)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

دادعت6165421  uAP-AC-LR یاف ینوی  هاگتسد  1 دادعت  2960S - 48fps- l وکسیس چوس 
هاگتسد 3

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت6165601 نوفیآ  دربراک   DIP هحفص 133)چوس چیئوس  ( چیئوس

Velocity Vibration SwitchVelocity Vibration Switch ناونع : : ناونع 170170

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

هاگشناد6165668 لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  هکبش  چیئوس 
یراک زور  هیوست 30  درکرهش 

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6165673 هکبش  اتید  هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم6165728 هارمه  هب  یو  تیگ  هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تباث6166101 ماد  هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6166130 هکبش  اتید  هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6166462/1830x3660 mm داعبا دیفس  فا  ید  ما  قرو  لدم 1850/ یچیئوس  راکوت  لفق   / هرقرق
تنیباک یا  همچاس  لیر  / یزلف یدمک  هریگتسد 

هحفص 133) چیئوس  ( چیئوس

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

تکوس6166542 دروک و  چپ  هکبش و  لباک  کر و  لنپ و  چپ  وکسیس و  چیئوس  تنیوپ و  هحفص 45)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6166795 هکبش 8  اتید  هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6166811Velocity Vibration Switch(133 هحفص چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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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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   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456096 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AUMA روتیوچکا هب  طوبرم   LEWA چوس هبعج  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تهج  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005353000156 زاین :  هرامش 

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش دراو  لماک  امتح  مالقا  تمیق  زیر  انمض.ددرگ  رهم  دات و  هک  دشابیم  تسویپ  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165693173 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  یتعنص  کرهش  بنج  - رذوبا ناتسرامیب  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490645-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34490645-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AUMAAUMA  روتیوچکا روتیوچکا هبهب   طوبرم   طوبرم   LEWALEWA  چوس چوس هبعج   هبعج تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش تهج   تهج چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا دیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000139 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6166465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه  کپ  یکدی  تاعطق  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005433 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یراشف همکد  چوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24396-0613  ، 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

کیتاموتا کیتاموتا دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 173173

یراشف یراشف همکد   همکد چوس   چوس ناونع : : ناونع 174174
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6165280 هحفص 45)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6165304 ... وکسیس و چوس  هحفص 45)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6165396AUMA روتیوچکا هب  طوبرم   LEWA چوس هبعج  تاعطق  هحفص 137)دیرخ  چوس  ( چوس

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

دادعت6165421  uAP-AC-LR یاف ینوی  هاگتسد  1 دادعت  2960S - 48fps- l وکسیس چوس 
هاگتسد 3

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قرب6165448 یورین  عیزوت  تکرش  تهج  چوس  هحفص 137)دیرخ  چوس  ( چوس

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

یریوصت6165601 نوفیآ  دربراک   DIP هحفص 133)چوس چیئوس  ( چیئوس

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

یهاگتسیاو6165625 ینایم  کالب  یاه  هحفص 45)چوسریمعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیتاموتا6166366 هحفص 137)دیلک  چوس  ( چوس

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

یراشف6166465 همکد  هحفص 137)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یزرواشک  داهج  نامزاس  تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000128 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SADRA SM50 لدم سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ 
ددع 39 دادعت : 

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

هب ینیئآ  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  ًانمض  .ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  تمیق ،  داهنشیپ  هنوگره  زا  لبق  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  لیابوم 09188781849  هرامش 

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یزرواشک   یزرواشک داهج   داهج نامزاس   نامزاس تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175
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 - نارهت دالیم  جرب  هعومجم  رادرب  هرهب   ) نارهت دالیم  جرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نارهت یرادرهش  هب  هتسباو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  نایرجم  ناراکنامیپ و  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  راشتنا  زا  زور  هد  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ  یرنه و  یگنهرف و  یاه  همانرب  اه و  تیلاعف  یارجا  یاتسار  رد  طیارش  دجاو  نایرجم  ناراکنامیپ و  تسرهف  یناسر  زور  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پاچ و هب  طوبرم  روما  هیلک   3  - هطوبرم یاهتیلاعف  یفارگ و  نشوم  پیلک  دیلوت  هطوبرم 2 - یاهتیلاعف  نیودت و  یساکع  یرادرب ، ریوصت  - 1 زاین : دروم  یاه  هتشر 

6  - هطوبرم تامدخ  جیتسا و  یرادربریوصت ، رون ،  توص ،  تازیهجت  نیمات   5  - یهاگشیامن یاه  هزاس  میرف و  سیپسا  نیمات  یدنب و  هفرغ  ارجا ،  یحارط ، بصن 4 -
یرنه یاه  هاگشیامن  یرازگرب  گنج و  یقیفلت  یاه  همانرب  یقیسوم  رتائت  لماش  یرنه  یاههمانرب  یارجا  یگدننک و  هیهت 

دالیم جرب  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1009000000  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 5.000.000  زیراو  یبایزرا  دنیآرف  رد  تکرش  تهج  یزیراو  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نارهت  دالیم  جرب  تکرش  نارهت -  دالیم  جرب  تکرش  مان  هب 

لوا هقبط  یرادا  نامتخاس  یتنس ،  ناروتسر  بنج  نارهت  دالیم  جرب  یصاصتخا  رذگ  رانک  قرش  تمه  دیهش  یجورخ  یرون  هلا  لضف  خیش  هارگرزب  لاسرا :   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000152000022 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ELEC.V یتراجت مان   Q SERIES لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یزادنا  هار  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613663691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  تارداص -  کناب  یوربور  شزرو -  نادیم   - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232777-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235029-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وو یرنه   یرنه وو   یگنهرف   یگنهرف یاه   یاه همانرب   همانرب وو   اهاه   تیلاعف   تیلاعف یارجا   یارجا یاتسار   یاتسار ردرد   طیارش   طیارش دجاو   دجاو نایرجم   نایرجم وو   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ تسرهف   تسرهف یناسر   یناسر زور   زور هبهب   ناونع : : ناونع
تامدخ تامدخ

176176

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 177177

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

تسویپ6165433 تاصخشم  هب  هتسبرادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تینوی 15 و6165496 رواپ  هب  نفورکیم  لاصتا  ود  کیمانیادریب و  لاصتا  لباک  ، یزیمور سکاب  ددع  ود 
کیمانیادریب نفورکیم  ددع  هس  یرتم ،  20

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

رلرتنک6165577 نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هحفص 15)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

قباطم6165886 یزرواشک  داهج  نامزاس  تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  دیرخ و 
تسویپ تسیل 

هحفص 140) توص  ( توص

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

رکیپسا6165944 چیوس -  لوژام  - یترارح  - رتنیرپ  روتینامو  - متیس  هحفص 45)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنارفنک6166064 قاتا  یریوصت  یتوص و  هحفص 82)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردروکر6166183 هحفص 15)نویزیولت و  نیبرود  ( نیبرود

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

اه و6166246 تیلاعف  یارجا  یاتسار  رد  طیارش  دجاو  نایرجم  ناراکنامیپ و  تسرهف  یناسر  زور  هب 
تامدخ یرنه و  یگنهرف و  یاه  همانرب 

هحفص 140) توص  ( توص

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

یتسویپ6166252 تسیل  قبط  یتوص  هحفص 140)متسیس  توص  ( توص

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

نادرگ6166409 نیبرود  یتوص و  هاگتسد  هحفص 82)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  رتویپماک  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000191 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54440815-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم   - ید یا  لا  چنیا  نویزولت 65  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000272 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یکلام  یاقآ   06153507283 یگنهامه تهج  سانشراک  سامت  هرامشدشاب  یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا  الاک و  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 178178

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم  - - یدید یایا   لالا   چنیا   چنیا   6565 نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 179179

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

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

زا 162 ھحفص 144 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2d6knuapwcrse?user=37505&ntc=6165274
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6165274?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/79dbf8k99ps45?user=37505&ntc=6165310
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6165310?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6165321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  ) .رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ینف  تاصخشم  اب  یرازفا  تخس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یلخاد  دیلوت  الاک  تسا )

1101005939000089 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ناتسرامیب ات  الاک  لاسرا  هنیزه.دشاب  یلخاددیلوت  الاک.دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  یرازفا  تخس  مالقا.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههامکی  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب 

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210870-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  افش  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 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

6165341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  - دشاب یناریا  الاک  - دشابیم هباشم  دکناریا  - چنیا ید 24  یا  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005922000143 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ نامیلس  دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یزیزع اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20mp48 لدم  in 20 زیاس ید  یا  لا  عون  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  دنربو  روتکاف  شیپ  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  - دشاب ربتعم  یتناراگو  همان  تنامض  یاراد  - دشاب چنیا  ید 24 یا  لا  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09365951912 یریصن یآ  اب  یگنهامه  - ههام تخادرپ 2 - دوش یراذگراب  هناماس 

6491795183 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  بنج  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9815839-0916  ، 43264005-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264005-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 180180

چنیا چنیا یدید  2424   یایا   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 181181
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سراف ناتسا  باغرم  دهشم  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  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 23 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تیولوا  ندوب  یموب  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003920000022 زاین :  هرامش 

باغرمدهشم شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TP-9100 لدم یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QOMO یتراجت مان   QWB200 لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نیبم رازفا  کامیل  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   WACOM یتراجت مان  طسوتم   4 سوتنیا لدم  لاتیجید  یرون  ملق  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کرامناد هدنزاس  روشک   OCE یتراجت مان   CS4136 یگنر رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 9101  یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TM 20 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
باغرم دهشم  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هقطنم ،  شرورپ  شزومآ و  هرادا  ناتسراهب ، نابایخ  دابآرداق ، رهش  باغرم ، دهشم  شخب  دیب ، مرخ  ناتسرهش  دیب ،  مرخ  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7375147539

44493330-071  ، 44493320-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44493320-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.... وو   لاتیجید   لاتیجید یرون   یرون ملق   ملق دنمشوه -  -  دنمشوه درب   درب یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ هنایار -  -  هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 182182
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ینیمخ ماما  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 08 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تیلپ و  رفسف  هحفص  تیلپ و  رفسف  رنکسا  یراوید -  لاکیپا  یرپ  یفارگ  لماش  لاتیجید  نادند  یفارگویدار  لماک  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیک

1101091981000071 زاین :  هرامش 
مالیا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایدوه هدننک  هضرع  عجرم   Intra لدم یکشزپنادند  صوصخم  نادند  کت  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا  داراد -  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931975397 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330397-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام وو   تیلپ   تیلپ رفسف   رفسف هحفص   هحفص وو   تیلپ   تیلپ رفسف   رفسف رنکسا   رنکسا یراوید -  -  یراوید لاکیپا   لاکیپا یرپ   یرپ یفارگ   یفارگ لماش   لماش لاتیجید   لاتیجید نادند   نادند یفارگویدار   یفارگویدار لماک   لماک کپکپ   ناونع : : ناونع
سیک سیک

183183

ددع ددع   22 روتینام   روتینام وو   ددع   ددع   44 مادک   مادک رهره   رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   وو   نیرگ   نیرگ رواپ   رواپ وو   کسید   کسید دراه   دراه وو   مرمر   وو   دربردام   دربردام وو     cpucpu ناونع : : ناونع 184184
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تاصخشم رب  قبطنم  ددع  روتینام 2  ددع و  مادک 4  ره  رتیار  ید  یو  ید  نیرگ و  رواپ  کسید و  دراه  مر و  دربردام و  cpu و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  اه  الاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف 

1101001049000190 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئاطع تراجت  نافرع  هدننک  هضرع  عجرم   GB 1 تیفرظ  KINGMAX لدم هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
باتفآ الاک  اتکین  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P8H67-1155 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor E5530 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ لماع  متسیس  نودب  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

نف تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA یتراجت مان   mAh 20000 تیفرظ  P20000D BLACK لدم کناب  رواپ  رژراش  الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ 

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

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRU190A لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ممعم 09123321737 سدنهم  یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NST گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000199 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIANA یتراجت مان   FM20 لدم روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش --- لیوحت زا  دعب  هام  کی  تخادرپ   --- هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لمح  هیارک  سانشراک ----  دات  زا  دعب  دیرخ  هباشم ---- دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخلد سانشراک 09120172134 

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

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

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدلگ یتناراگ   GDM-225LN سالپ یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000537 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  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 : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تساوخرد قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NSTNST گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 185185

ناریدلگ ناریدلگ یتناراگ   یتناراگ   GDM-225LNGDM-225LN  سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 186186

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

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

زا 162 ھحفص 149 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6axa9ms7v7yjs?user=37505&ntc=6165672
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6165672?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yxu8nkbzdw9tq?user=37505&ntc=6165709
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6165709?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006003 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 5350 لدم لانگیس  ساب  دلیف  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع  24 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6166447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101092977000143 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/11/10 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقد قیقد رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 187187

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 188188

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ههام ود  یرابتعا  تخادرپ  هدننک .  نیمات  هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هنیزه   . یرادا یروتینام  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000247 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تقیقح یچباتک  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  لدم 801  یزیمور  یرادا  یروتینام  ریز  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ههام ود  یرابتعا  تخادرپ  .یرادا  یروتینام  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا یروتینام   یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 189189

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  فیدر   3  ) ددع کی  گیفارگ  تراک  هاگتسد 3 - ود  چنیا  گنوسماس 24  روتینام  هاگتسد - ود   msi رتویپماک -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  اهدک  ناریا   () تسویپ یاهلیاف 

1101004396000111 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MSI هدنزاس عجرم   MSI یتراجت مان   AIO-AE203-Non touch لدم یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
گنوسماس  P23720H PLUS لدم  in 23 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 4 تیفرظ  GEFORCE GTX 1050 TI 4GT OCV1 لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع کیکی   گیفارگ   گیفارگ تراک   تراک هاگتسد  33 - - هاگتسد ودود   چنیا   چنیا گنوسماس  2424   گنوسماس روتینام   روتینام هاگتسد - - هاگتسد ودود     msimsi رتویپماک   رتویپماک -- 11 ناونع : : ناونع 190190
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ اب  ورهار  روتینامم   / تعرسرپ رنکسا   / هیذغت رتنیرپ  لبیل   / ناوخ دکراب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000041 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

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

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یرادوخ  تاصخشم  نداد  رغت  زاو  دامن  یرادوخ  یجراخ  سانجا  تمیق  نداد  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتویپماک6165274 هحفص 143)هاگتسدکی  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6165310 قباطم   - ید یا  لا  چنیا  هحفص 143)نویزولت 65  روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6165321 تخس  هحفص 143)مالقا  روتینام  ( روتینام

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

ردروکرو6165322 ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام 
-wifi هکبش.سکپ و متسیس  هب  لاصتا   - یترارح

هحفص 123) ردروکر  ( ردروکر

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

چنیا6165341 ید 24  یا  لا  هحفص 143)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یناشن6165356 شتآ  بآ  لباترپ  رادخرچ  هحفص 37)روتینام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هیاپ هیاپ اباب   ورهار   ورهار روتینام   روتینام تعرسرپ   - - تعرسرپ رنکسا   رنکسا هیذغت   - - هیذغت رتنیرپ   رتنیرپ لبیل   لبیل ناوخ   - - ناوخ دکراب   دکراب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 191191
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6165357.. لاتیجید و  یرون  ملق  دنمشوه -  درب  یرزیل -  رگپاچ  هنایار -  هحفص 143)سیک  روتینام  ( روتینام

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

ینف6165429 تاصخشم  تسیل ،  قبط  ینیمز  یاه  تسپ  نویساموتا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  ههام  راهچ  تخادرپ  طیارش  تسویپ و 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تیلپ6165567 رفسف  رنکسا  یراوید -  لاکیپا  یرپ  یفارگ  لماش  لاتیجید  نادند  یفارگویدار  لماک  کپ 
سیک روتینام  تیلپ و  رفسف  هحفص  و 

هحفص 143) روتینام  ( روتینام

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

ددع و6165586 مادک 4  ره  رتیار  ید  یو  ید  نیرگ و  رواپ  کسید و  دراه  مر و  دربردام و  cpu و 
ددع روتینام 2 

هحفص 143) روتینام  ( روتینام

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

6165672NST گنیروتینام لاتف  هحفص 143)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

ناریدلگ6165709 یتناراگ   GDM-225LN سالپ یج  هحفص 143)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6165716 روتینام 32  ددع  یتعنص و1  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 28)1  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رکیپسا6165944 چیوس -  لوژام  - یترارح  - رتنیرپ  روتینامو  - متیس  هحفص 45)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیقد6166344 هحفص 143)رازبا  روتینام  ( روتینام

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

تسا6166447 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  هحفص 143)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یرادا6166478 یروتینام  هحفص 143)ریز  روتینام  ( روتینام

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

کی6166703 گیفارگ  تراک  هاگتسد 3 - ود  چنیا  گنوسماس 24  روتینام  هاگتسد - ود   msi رتویپماک -1
ددع

هحفص 143) روتینام  ( روتینام

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

هیاپ6166744 اب  ورهار  روتینام  تعرسرپ  - رنکسا  هیذغت  - رتنیرپ  لبیل  ناوخ  - دکراب  هحفص 143)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 دادعت  66   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

تسویپ6165188 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هحفص 82)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دادعت6165286 هب  تسویپ  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هتسبرادم  نیبرود  هباشم  دک  ناریا 
هاگتسد  23

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6165433 تاصخشم  هب  هتسبرادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6165503 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  ود  هحفص 82)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرادا6165583 هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 82)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6166753IP هتسبرادم متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تایلمع  هحفص 82)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم6165886 یزرواشک  داهج  نامزاس  تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  دیرخ و 
تسویپ تسیل 

هحفص 140) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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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هجراخ روما  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 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یلصا  طقفددع  3  * یکشم 551 جیرتراک  یرس * یگنر 551 3 جیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000486 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
دشاب یلصا  طقفددع  3  * یکشم 551 جیرتراک   * یرس یگنر 551 3* جیرتراک  - 

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

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

دشاب یم  ههام  هس  هیوست  * دشاب لانیجرو  طقف ا  * سانشراک داتدروم  * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  * هدنشورف هدهع  هب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153716-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیزهب لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6166074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تاصخشم  یقبام  لاسکی -  لقادح  یتناراگ  رازفا -  مرن  اب  میظنت  راد -  مولو  لاتیجید -  هلاناک   12 یشوگ -  هتشپ  کمس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنراد تیولا  یناریا  یاهالاک  - تسویپ

1101003359000059 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یمسج نالولعم  کعمس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم هدننک  نیامت  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دشابیم -  تویپ  رد  دوجوم  مالقا  زایندروم  یاه  الاک  زا  روظنم  دشابیم و  هباشتم  یمالعا  یاه  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153415 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  - تارادا عمتجم  - نواعت راولب  - رسایرامع یرتم  75- مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37789750-025  ، 37789790-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37789788-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 33  * * 551551 یکشم   یکشم جیرتراک   جیرتراک یرس * * یرس 33  551551 یگنر   یگنر جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 192192

رازفا رازفا مرن   مرن اباب   میظنت   میظنت راد -  -  راد مولو   مولو لاتیجید -  -  لاتیجید هلاناک   هلاناک   1212 یشوگ -  -  یشوگ هتشپ   هتشپ کعمس   کعمس ناونع : : ناونع 193193

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

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

6165170 ، یژرنا شورف  لماش  نیکرتشم  تامدخ  شورف و  تنواعم  هزوح  رد  یرازفا  مرن  تامدخ  هئارا 
یروضح و ریغ  تامدخ  شورف ،  زا  سپ  تامدخ  باعشنا ،  شورف  تامدخ  تابلاطم ،  لوصو 

ریناوت یاه  سیورس  یلیابوم ، 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج6165273 رازفا  مرن  هتسب  نیبرود  - هیاپ   - ip هکبش تحت  نیبرود  دنب -  هار  هب  لاصتا  لرتنک 
تاماظتنا تسارح و 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکسرپسک6165293 سوریو  یتنآ  ربراک  هحفص 15)دیدمت 230  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6165324 یتنآ  هلاس  کی  سناسیل  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6165955 3  * یکشم 551 جیرتراک  یرس * یگنر 551 3 هحفص 155)جیرتراک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا6166074 مرن  اب  میظنت  راد -  مولو  لاتیجید -  هلاناک   12 یشوگ -  هتشپ  هحفص 155)کعمس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا6166089 مرن  دیلوت  دانسا و  نکسا  کیکفت ، یزاس و  هدامآ  تهج  هرواشم  تامدخ  زا  هدافتسا 
کینورتکلا ویشرآ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6166148 هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدانتسا6166224 یملع و  یاههاگیاپ  هب  طخرب  یسرتسد  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تادیدهت6166267 هچراپکی  تیریدم  متسیس  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6166315 یاهروتنک  هداد  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویساموتا6166590 یاهرازفا  مرن  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرشو  نارواشم  ییاسانش  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  زوجم  یاراد  یرادا 

هحفص 5) 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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش6165547 تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل  قبط  قرب  شزومآ  زکرم  یریوصت  تراظن  متسیس  دیرخ 
ههام تخادرپ 4  طیارش  و 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههار6165724 تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یحارط6166106 هیاپ  رب  یریوصت (  تراظن  یاه  تیاس  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
شرازگ ذخا  اتید و  لاسرا  تهج  یصاصتخا  سیورس  بو 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6166582 تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6166706 تراظن  متسیس  صقن  عفر  هحفص 82)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1  ، یقرب شیامن 3*3  هدرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکژورپ 1 وئدیو  هیاپ 

1101005079000029 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  مرهج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یئالث ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   3x3 m داعبا راد  روتوم  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7413914393 یتسپ :  دک  مرهج ،  یرادرهش  نامتخاس  سدقم ،  عافد  هار  راهچ  یناشاک ،  هلا  تیآ  نابایخ  مرهج ،  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54234770-071  ، 54234780-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54234774-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هیاپ   هیاپ   11  ، ، یقرب یقرب   33** شیامن  33 شیامن هدرپ   هدرپ ناونع : : ناونع 194194

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

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

زا 162 ھحفص 158 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4f4cggpptmbqe?user=37505&ntc=6166056
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6166056?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   EB-L520U لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091000000031 زاین :  هرامش 

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت   هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAXELL هدنزاس عجرم   MAXELL یتراجت مان   Mp-WX5603 لدم سنارفنک  نلاس  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا تسویپ  زاین  دروم  هاگتسد  لماک  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3135933151 یتسپ :  دک  رذب ،  لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  هدیمهف   دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32702859-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32709405-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   EB-L520UEB-L520U  لدم لدم نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 195195

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 196196
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روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002606 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Universal یتراجت مان  ( PRM01(43-65 لدم روتکژورپ  وئدیو  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناگنز رجف  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEKI یتراجت مان   96x96 cm داعبا نویسکژورپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یروانف و هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M 10 لوط  K-NET PLUS لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
راگن هکبش  لایور  تاعالطا 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   DAS54 لدم  DVI هب  VGA لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم یاهرازفا  مرن  هئارا  ، یزادنا هار  بصن و  ، شزومآ ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک یشک هشقن   هشقن زیم   زیم روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو رکیپسا -  -  رکیپسا لاکیتپا -  -  لاکیتپا سوام   سوام هنایار -  -  هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 197197
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

BARRIER MTL INSTRUMENTS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MTL5031 OR 5531 VIBRATION TRANSDUCERR

INTERFACE
Part No:MTL5031

SUPPLIER: MTL INSTRUMENT
1101097847000478 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
ناهرط یالاک  رهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KEYBOARD یتراجت مان   KB2500 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  یلاتسیرک  هبعج   SOM-220 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ییافص نیسح  دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GINBANG یتراجت مان   W 30 ناوت  V700 لدم رتویپماک  رکیپسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
زیربت نیبم  حتف  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 35   MDF هیور یشک  هشقن  زیم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  زاین  دروم  یالاک  لماک  قیقد و  حرش  هدهاشم  یارب  افطل  دک  ناریا  ندوب  هباشم  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312233-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

روتکژورپ 61660561 وئدیو  هیاپ   1  ، یقرب شیامن 3*3  هحفص 158)هدرپ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

تسویپ6166185 تاصخشم  قبط   EB-L520U لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  هس  هحفص 158)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6166601 هحفص 158)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

یشک6166844 هشقن  زیم  روتکژورپ -  وئدیو  رکیپسا -  لاکیتپا -  سوام  هنایار -  دیلک  هحفص 158)هحفص  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092372000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166757 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداصتقا هژیو  هقطنم  نامزاس  تایئارجاو  کیفارت  لرتنک  یربهار  تامدخ  هئارا  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ 

ناتسزوخ  یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  تایئارجاو  کیفارت  لرتنک  یربهار  تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

90,924,973,813 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,546,248,691 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1402/05/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداصتقا هژیو  هقطنم  نامزاس  ینیمخ  ماما  ردنب  ناتسزوخ  ناتسا   ، 6155753658 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینامیلس مساق  جاح  دیهش  نامتخاس  تیاس 1  یمیشورتپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلاب6166496 هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تایئارجاو6166757 کیفارت  لرتنک  یربهار  تامدخ  هحفص 162)هئارا  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

تایئارجاو تایئارجاو کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 198198

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