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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 نمهب   نمهب   22 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   253,460هکس , 000253,460 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   440رالد ,930440 تاراما930, تاراما مهرد   123,540123,540مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,239هکس 030 , 000239, 030 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   316رالد ,450316 سیئوس450, سیئوس کنارف   493,000493,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,149هکس 000 , 000149, 000 , اداناک000 اداناک رالد   340رالد , 100340 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   12لایر 1 , 02012 1 , 020

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 102هکس , 000 , 000102 , 000 , وروی000 492وروی ,750492 ژورن750, ژورن نورک   46نورک , 10046 , 100

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,244, 0002 1 , 244, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   562دنوپ ,660562 نپاژ660, نپاژ نینی   دصکی   350دصکی ,460350 ,460

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 165165))
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( یهگآ دادعت 19  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 18  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 37  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 5  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 19  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 23  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( 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 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 4  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 8  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 22  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 145

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 145

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001011000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GSB تلود تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  یدورو 21 - نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش - نابایخ   ، 1631713931 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

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

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

2001096334000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  رورس  چوس و  یزادنا  هار  بصن و  , دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوا هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

هداز  فیس  - دیرخ دحاو  لوا  هاگشیالاپ   - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم   - هیولسع - رهشوب ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
07731314332

:: 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

GSBGSB  تلود تلود تامدخ   تامدخ هاگرذگ   هاگرذگ یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاسریز   تخاسریز یربا   یربا هخسن   هخسن یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 11

هکبش هکبش رورس   رورس وو   چوس   چوس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ,, دیرخ دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22
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نارهت هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  فرظ 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 12 حطس  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یاه  همانرب  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 15.085.092.000 

تاداهنشیپ لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 500.000.000  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه.تسا  راتخم 

اهدادرارق هرادا  مود  هقبط  ناگداز  میظع  شبن  ادهش  نادیم  رد  عقاو  هقطنم 12  یرادرهش  تفایرد :   :: سردآ سردآ
یرادرهش هناخریبد  لیوحت :

:: 841617 و 84161202 نفلت :: htpp://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6169735 نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 12)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سرادم سرادم زیهجت   زیهجت وو   هعسوت   هعسوت یاه   یاه همانرب   همانرب مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح یزکرم  گنروتینام  قاتا  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170629 :: هرازه هرازه :: 1402/01/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  زاگ  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 15.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح یزکرم   یزکرم گنروتینام   گنروتینام قاتا   قاتا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 44

زاگ زاگ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 55

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

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

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

2001092868000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170878 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر  دیهش  تفن  رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هیهت  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ارجا  تایلمع و  تراظن ,  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,487,545,225 یلام :  دروآرب 

لایر   1,230,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادعت ره  اب  مالعا و  ًابقاعتم  جو ) ب   ، فلا یاهتکاپ ( ییاشگزاب  خیرات  دشاب و  یم  خروم 25/11/1401  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب  نیمضت :  تاحیضوت 
تکرش نیا  تاصقانم  هناخریبد  هب  همان  اب  هارمه  هدش  نعت  لحم  تلهم و  رد  هتسبرس  فافل  کی  رد  نیماضت  تکاپ  افرص " ) .دش دهاوخ  ماجنا  هلصاو  تکاپ 

یراذگراب هناماسرد  ب و ج  فلا - یاه  تکاپ  رد  ار  دوخ  دانسا  هیلک  مان و  تبث  داتس  هناماس  رد  دیاب  اه  تکرش  نارگ /  هصقانم  یمامت  مهم  هتکن  ( .ددرگ لیوحت 
دنیامن . 

19:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  رنهاب -  هلکسا  نارادساپ -  راولب   ، 7917914575 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تفن تفن رابنا   رابنا ردرد   بآبآ   وو   موف   موف روتینام   روتینام تجتج   بصن   بصن وو   لایرتم   لایرتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 66

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

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

2001003829000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170601 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  یارجا  یحارط و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همان  تنامض  لایر  هدرپس 550.000.000  یلم -  کناب  دزن  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1.000.000  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد یزرواشک  کناب  تیریدم  یدازآ -  کراپ  یبونج  علض  ماف  نیکشم  نابایخ  یناشن  رتشیب ،  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

مان 88969737- تبثرتفد  سامت 02141934  زکرم   07132921 - 141 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  یا  هلحرمکی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تیاغل  خروم 1401/11/01  هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/08

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170866 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  هداد  زکرم  یارجا  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- لایردرایلیم دودح 44  هصقانم  رابتعا  لک 

دقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  نویلیم  ) تسیب  تسیود و  لداعم  لایر   2,200,000,000  ) لایر نویلیم  تسیود  درایلیمود و  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در و  رد  کرادم  دانسا و  یسررب  زا  سپ  ناردنزام  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  ...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب 

 - 01133349386: نفلت ناردنزام  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نارادساپ  راولب  یراس  : امرفراک یناشن  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  سردآ   :: سردآ سردآ
0133347257

مود ناردنزام ط  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت :

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا نویسالوزیا   نویسالوزیا وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 77

هداد هداد زکرم   زکرم یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

2001003463000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یبونج ناسارخ  یاوآ   ْ :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171061 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- رتم لوط 32000  هب  ناریا  تخاس  یکاخ   obuc nzdsf رک یرون 24  ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم لوط 16000  هب  ناریا  تخاس  یکاخ   obuc nzdsf رک یرون 12  ربیف 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/850/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج ناسارخ  یرادناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004096000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171409 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  ردانب  لک و  هرادا  یکیتامروفنا  تامدخ  هئارا  زاین و  دروم  هکبش  یا و  هنایار  تاعطق  تازیهجت و  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاجر  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هعبات ردانب  لک و  هرادا  یکیتامروفنا  تامدخ  هئارا  زاین و  دروم  هکبش  یا و  هنایار  تاعطق  تازیهجت و  نیمات  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   7,195,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

موس هقبط  یزکرم -  نامتخاس  ییاجر - دیهش  یردنب  عمتجم   ، 7917183797 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6171418GSB تلود تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6171458 رورس  چوس و  یزادنا  هار  بصن و  , دیرخ یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تخاس تخاس یکاخ   یکاخ   obuc nzdsfobuc nzdsf  رکرک   1212 یرون   یرون ربیف   ربیف رتم - - رتم   3200032000 لوط   لوط هبهب   ناریا   ناریا تخاس   تخاس یکاخ   یکاخ   obuc nzdsfobuc nzdsf  رکرک یرون  2424   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رتم رتم   1600016000 لوط   لوط هبهب   ناریا   ناریا

99

هعبات هعبات ردانب   ردانب وو   لکلک   هرادا   هرادا یکیتامروفنا   یکیتامروفنا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   زاین   زاین دروم   دروم هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 149 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

سرادم6171512 زیهجت  هعسوت و  یاه  همانرب  مالقا  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  یاه  هارگرزب  لیردنه  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لایر  15.462.989.000 دروآرب : غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir 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

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه هارگرزب   هارگرزب لیردنه   لیردنه بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 149 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005674000203 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169735 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ود  کی و  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس 

نامرک  ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هتسبرادم نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ود کی و  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,011,008,000 نیمضت :  غلبم 

10:30 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهدادرارق 034-41325077 دحاو  مود  هقبط  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  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

زاگ6170629 یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  هحفص 7)یرادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 149 ھحفص 12 
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یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت تکرش   WEBGIS-ARCGEONET 3 هخسن  ( GIS  ) یناکم تاعالطا  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  قرب  یورین 

1101007011000554 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9719866945 یتسپ :  دک  یبونج ،  ناسارخ  قرب  عیزوت  تکرش.یرادا  تیاس.مظعا  ربمایپ  راولب.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400570-056  ، 32400450-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400456-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6170115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض یتسویپ  کرادم  قیاطم  یهد  تبون  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003562 زاین :  هرامش 

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

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

1401/11/08 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

 ( ( GISGIS  ) ) یناکم یناکم تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1313

همیمض همیمض یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قیاطم   قیاطم یهد   یهد تبون   تبون رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 149 ھحفص 13 
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نارهت ولراهب  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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030430000044 زاین :  هرامش 

نارهت ولراهب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1339973111 یتسپ :  دک  ولراهب ،  ناتسرامیب   - یرادهب نابایخ   - نهآ هار  نادیم   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55646492-021  ، 55658500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55648189-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CATIA رازفا مرن  کمک  هب  یزاس  بلاق  یحارط  یشزومآ  هرود  یرازگرب  روظنم  هب  اناوت  حالصیذ و  یرجم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001115000162 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714663119 یتسپ :  دک  یتنعص ،  یاهکرهش  تکرش.راهبون  راولب  ادتبا  نمهب  هار 22   3 هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1515

CATIACATIA  رازفا رازفا مرن   مرن کمک   کمک هبهب   یزاس   یزاس بلاق   بلاق یحارط   یحارط یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب روظنم   روظنم هبهب   اناوت   اناوت وو   حالصیذ   حالصیذ یرجم   یرجم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپسک سوریو  یتنآ  ناونع  بصن  شزومآ و  رازفا  مرن  هتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000154 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق  یدنب  هتسب  عون  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  ناونع  بصن  شزومآ و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 800 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یمیحر  سدنهم  نفلت 51203330  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   . ههامکی هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  - ناجونم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09176931053 یجارس سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه  _ تسویپ تسیل  قبط  تساوخد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093871000072 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  ناجونم  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هیناث رد  تیباگم  4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات یارب  یراکمه  تهج  تنرتنیا  سیورس  هدنهد ی  هئارا  تکرش  کی  هب  دراد  یم  مالعا  هلیسو  نیدب  ناجونم  ناتسرهش  تشادهب  هکبش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  اهنا  GPS طاقن هارمه  هب  تشادهب  یاه  هناخ  زکارم و  تسیل  - دراد زاین  عبات  تشادهب  یاه  هناخ  یتشادهب و  زکارم  تنرتنیا 

7891715611 یتسپ :  دک  ناجونم ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یریما  دمحم  میدق  سناژروا  ملعم  راولب  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301166-034  ، 43301940-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43301166-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع بصن   بصن وو   شزومآ   شزومآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1717

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1818

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

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

6170468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یرادهگن  یزاس و  هدایپ  رارقتسا - یحارط - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005353000157 زاین :  هرامش 

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ رهم  دات و  هک  دشابیم  تسویپ  تامدخ  حرش  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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریذپذوفن نومزآ  یتینما و  یبایزرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000159 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 63923174  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISMSISMS تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ رارقتسا - - رارقتسا یحارط - - یحارط ناونع : : ناونع 1919

یریذپذوفن یریذپذوفن نومزآ   نومزآ وو   یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

6170739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم تسویپ  لیاف  رد  داهنشیپ  یلک  حرش  * هداد لدابت  یلماعت  هکبش  هناماس  یسیون  همانرب  یزادنا و  هار  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراوسهاش مناخ  نفلت 02167612911  * دشابیم

1101005026000046 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417844391 یتسپ :  دک  کالپ 85 ،  رهمگرزب  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد   :: 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 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

6170750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب  بو  تحت  ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003989000107 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.رازفا مرن  ینابیتشپ  دنبهار و  لرتنک  لوژام  یجورخ و  یدورو و  یتراظن  یاه  نیبرود  هارمه  هب  - ناوخ کالپ  رازفا  مرن  سنسیال  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

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

تهج.دشاب یتکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن.دشابیم و  هدنشورف  هدهع  هب  یریگراب  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف صاح  سامت  هرامش 09371141612  اب  یویحی  سدنهم  ابق  یگنهامه 

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305001-083  ، 38305000-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38305006-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد لدابت   لدابت یلماعت   یلماعت هکبش   هکبش هناماس   هناماس یسیون   یسیون همانرب   همانرب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2 12 1

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   بوبو   تحت   تحت ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربهرهب یاهدحاو  تیریدم  هناماس  یزاسهدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسرب زاسمتسیس  رتسب  رد 

1101091574001121 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000415 زاین :  هرامش 

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

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

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

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

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسرب اسرب زاسمتسیس   زاسمتسیس رتسب   رتسب ردرد   یرادربهرهب   یرادربهرهب یاهدحاو   یاهدحاو تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزاسهدایپ   یزاسهدایپ ناونع : : ناونع 2323

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم دادما  هتیمک  دانسا  تیریدم  متسیس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000252 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  قباوس و  تاصخشم ،  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن گنهامه  هرامش 02123902237  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   Helpdesk ناربراک هیال  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000251 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یسررب  تهج  قباوس  تاصخشم و  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم دقعنم  دادرارق  دادما  تاررقم  طیارش و  قباطم  هدنرب  تکرش  اب  (: 2

دریذپ تروص  یگنهامه  یلضاف  یاقا  هرامش 02123902233  اب  یگنهامه  تهج  (: 3

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   RFPRFP  قباطم قباطم دادما   دادما هتیمک   هتیمک دانسا   دانسا تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2525

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   HelpdeskHelpdesk ناربراک   ناربراک هیال   هیال تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشاک یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاسبو  ینابیتشپ  وئس و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000474 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88909102-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6171336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) تیاس یرادهگن  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000797 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: 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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 2727

تیاس تیاس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یا  هقطنم  با   :: 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 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

6171484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق قباطم  وردوخ (  نیعجارم و  ددرت  هناماس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001076000122 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

نیعجارم و ددرت  هناماس  هزوح  رد  رازفا  مرن  یاهاطخ  عفر  یربهار و  یرازفا ، مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن ، تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ دادرارق  قباطم  نالیگ (  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  وردوخ 

4188866789 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ینیمخ - ماما  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669021-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667261-013 :: 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

دورو6170704 راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب   ) ناوخ کالپ  نیبرود 
 ( وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  و 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6171039 نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 هحفص 73)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددرت ددرت هناماس   هناماس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن ، ، بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6171142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هرامشو  هارمه  هرامش  تسا  دنمشهاوخ  تسویپ -  قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تبث 

1101094605000065 زاین :  هرامش 
هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565 یلخاد 382 -   08642227006 ییوگخساپ :

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ 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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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم زاین  دروم  یقرب  هلپ  مزاول  ملق  تسیل 8  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شخب  حرف  تخادرپو 55122398  یلام  ثحابم 

یتارب  ینف 09151071090  ثحابم 
دشابیم رابنا  لیوحت  الاک 

1101001338000284 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم   ABB یتراجت مان  نایرج  لرتنک  یاهریش  دربراک   ACS880 رویارد الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  ادودح 5  تخادرپ 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

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

55124385-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: 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   1818 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایرج نایرج لرتنک   لرتنک یاهریش   یاهریش دربراک   دربراک   ACS880ACS880 رویارد   رویارد ناونع : : ناونع 3131

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0100036 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6169737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WTP2-98-2199 Beam Detector یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  الاک  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اراتسآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6169921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب لخاد  دیلوت  الاک  دشاب .  یم  الاک  یفرعم  تهج  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092311000007 زاین :  هرامش 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391976386 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هاگنامرد  - رهشمرخ راولب  یاهتنا  - یرهطم دیهش  نابایخ  - اراتسآ اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835400-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44836110-013 :: 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

WTP2-98-2 199 Beam DetectorWTP2 -98-2 199 Beam Detector ناونع : : ناونع 3232

FM 200FM 200 زاگ   زاگ اباب   میقتسم   میقتسم ریغ   ریغ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ عبنم  بصن  قیرح و  مالعا  یزادن  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000031 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکسا و هنیزه  باهذ و  بایا  قیرح  مالعا  متسس  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  لیبقزا  اه  هنیزه  مامت  هحفصود )  ) دشابیم تسویپ  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09166434003 تهج  دشاب  تکرش  همانساسا  راک و  تیحالحص  زوجم و  یاراد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  اذغ  هیهت 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  قیرح  ءافطا  لوسپک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002358 زاین :  هرامش 

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

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات باهذ  بایا و  راک 3) دات  مامتا و  زا  سپ  هامکی  هجو  تخادرپ  تسا 2 ) یمازلا  لاس 1401  هدوزفا  شزرا  تایلام  همان  راهظا  نیرخآ  هئارا  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفص 09188427544 سدنهم  یگنهامه  تسا  یمازلا  ءاهب  مالعتسا  دانسا  یراذگراب  لیمکت و  .دشاب 4 ) یم  راکنامیپ  هدهع  هب  هاگتسیا 

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

33381489-084  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

بآبآ عبنم   عبنم بصن   بصن وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا یزادن   یزادن هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3434

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهوک هزیناکم  میدق  رابنا  یدازآ و  رابنا   ، دنولامک یولیس  یساسا  یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001484000036 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

متسیس 3 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813664378 یتسپ :  دک  یتایلام ،  روما  هرادا  یوربور  یناقلاط  هللا  تیآ  نابایخ  کناب  هار  راهچ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316382-066  ، 33316381-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312799-066 :: 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

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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج زکرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002356 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب  سامت 09174185033- هرامش   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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   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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادگج زکرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002355 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب  سامت 09174185033- هرامش   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس زاگ  هاگتسد  رتلیف  روسنس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001538 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MSA یتراجت مان   ALTAIR 5X لدم یکیتسال  سنج  یناشن  شتآ  زاگ  هدنهد  رادشه  روتکتد  الاک :  مان 

شتآ هناخ  بارس 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

جنس جنس زاگ   زاگ هاگتسد   هاگتسد رتلیف   رتلیف وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  رد  اه  هزادنا  قیقد و  ینف  تاصخشم  زکرم .  رورس  قاتا  رد   fm200 قیرح افطا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005489000023 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع  . دشاب لخاد  دیلوت  ناوت  یرثکادح  نوناق  قبط  نینچمه  تسویپ و  ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قبطنم  دیاب  الاک  تامدخ و  هئارا  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  هدننک  تکرش  فذح  بجوم  مازلا  هنوگره  تیاعر 

4476941937 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  - یزرواشک داهج  نامزاس  یوربور  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42120921-013  ، 3338941-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339537-013 :: 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

زکرم زکرم رورس   رورس قاتا   قاتا ردرد     fm200fm200 قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وگنیروتینام یزادنا  هار  بصن و  ددع  6 دود روتکتد  ددع  ریذپ 18 سردآ  یمشچ  یرتاب  هارمه  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب ناسانشراک  دات  دروم  یزیر  همانرب  لیوحت و 

1101001064000098 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

امزآ هدننک  هضرع  عجرم  نف  اراک  شرتسگ  امزآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  نتراک   AG-PAL-100-P لدم نکاما  ریگدزد  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
نف اراک  شرتسگ 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  ددع .  6 دود روتکتد  ددع .  ریذپ 18 سردآ  یمشچ )  یتکرح (  روسنس  یرتاب .  هارمه  ریذپ  سردآ  تقرس  مالعا  هاگتسد  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب ناسانشراک  دات  دروم  یزیر  همانرب  لیوحت و  وگنیروتینام 

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ددع   ددع 66 دود دود روتکتد   روتکتد ددع   ددع 1818 ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ یمشچ   یمشچ یرتاب   یرتاب هارمه   هارمه ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ ریگدزد   ریگدزد هاگتسد   هاگتسد 33 ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001543 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  . HANS HENNING Co هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FLAME DETECTOR یتراجت مان  یتعنص  هروک   FD3025 روتکتد الاک :  مان 

رهگ لگ  نهآ  گنس 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  دنب 10  لیمکت  تسویپ و  لیاف  تاحفص  هیلک  ندومن  رهم  روتکاف ، شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  ناتسرل  یتایلام  روما  لک  هرادا  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000162000051 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  دیاب  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  یاهدنب  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  تروص  ینوناق  تاروسک  رسک  یناشن و  شتا  یوس  زا  دات  زا  سپ  تخادرپ 

6813653588 یتسپ :  دک  یبرغ ،  یناقلاط  ...ا  تیآ  خ  کناب -  هارراهچ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33303045-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322311-066 :: 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

flame detectorflame detector ناونع : : ناونع 4242

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 4343

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   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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6171175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادگج زکرم  قیرح  ءافطا  یاهردنلیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002359 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب  سامت 09174185033- هرامش   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هبعش 3  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  تهج  قیرح  افطا  متسیس  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091642000006 زاین :  هرامش 

جرک هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یتسیویپ  کرادم  قبط  هدنشورف  تامازلا  تاصخشم و  تیاعر 
.دوش هئارا  یتایلام  تیفاعم  هگرب  یتایلامروما  هناماسرد  مان  تبث  تروصرد 

3135686391 یتسپ :  دک  جرک ،  هبعش 3  یعامتجا  نیمات  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32734941-026  ، 32756048-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32734943-026 :: 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

زکرم زکرم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

جرک جرک هسهس   هبعش   هبعش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس تهج   تهج قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک - یتسویپ تاصخشم  قبط   FM 200 زاگ اب   6*4 داعبا هب  رورس  قاتا  کیتاموتا  ودنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  ءاضما و  رهم و  دیاب  امازلا  تادنتسم 

1101092683000013 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  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 : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  تماقا  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714613148 یتسپ :  دک  کالپ 34 ،  یتشهب  دیهش  هارراهچ  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222557-044  ، 32222789-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220090-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6171362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09123202378 نفلت  حلاصم  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091440000025 زاین :  هرامش 

نارهت جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  ار  تسویپ  لیاف  دنشاب و 3  تسیز  طیحم  زوجم  یاراد  تسیابیم  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771616753 یتسپ :  دک  کالپ 327 ،  ربخم    هاگتسیا  زا  دعب  نارواخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33685611-021  ، 33685601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33033025-021 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا وو   دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4747
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  تازیهجت  هیلک  اب   co2 زاگ یردوپ و  یاهلوسپک  ژراش  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002338 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیون  ناراهم  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   AMN-P9000 لدم هدننک  شوماخ  ردوپ  لوسپک  ژراش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب هتسبو  لمح  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  روما  نیا  تساوخرد  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هعلاطم و  تقد  هب  اهتسویپ  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  یراذگراب  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  درادناتسا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: 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

co2co2 زاگ زاگ وو   یردوپ   یردوپ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانج یرادا  تعاسرد  زاین 09125820193 تروصرد  دننک  یراذگراب  طقف  یناشن  شتآ  نامزاسداتدروم  یاه  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  یناخفورعم 

1101005454000049 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات یهاوگ  هئارا  هب  طونم  یئاهن  تخادرپ.دشابیم  یمازلا  نیوزق  یتشهب  دیهش  هاگنامرد  هژورپ  ماجنا  لحم  زا  دیدزابو  یتسویپ  لیاف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم لک  تمیق  هدنرب  کالمو  دشابیم  تیولا  رد  ناتسا  یاه  تکرش.دشابیم  نیوزق  ناتسا  یناشن  شتآ  نامزاس  زا 

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237522-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3737   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

6169867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهالاک تاصخشم  یتناراگ و  نازیم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا 

1101004135000065 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

مانص یناگرزاب  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIBERHOME هدنزاس عجرم   NG-SDH لدم یرون  ربیف  یسرتسد  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یریگراب لمح و  تایلام ، ریظن  طبترم  یاه  هنیزه  هیلکدوش  لصاح  سامت  یرفظم  سدنهم   – هرامش 09178723084 اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش ظاحل  دیاب  اه  تمیق  رد  دشاب و  یم  هدنرب  هدهعب  هناماس و ....  دزمراک  هنیزه  لک ، هرادا  لحم  ات 

7514779471 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  یوربور  یراولد  یلعسیئر  سدق خ  نادیم  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320312-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320312-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهالاک اهالاک تاصخشم   تاصخشم وو   یتناراگ   یتناراگ نازیم   نازیم رکذ   رکذ اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرون   یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا

5050
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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 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

6169949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جد تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 / تیفیکاب بوغرم و  سنج  / ددع 20000 مرس تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  رد  irc دک

1101003007000469 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

شناد حرط و  یاه  هداد  لاقتنا  هدننک  هضرع  عجرم  میرتسادنرگ  یتراجت  مان  لدم 1625  پیو  تناکا  عون 2   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیا  ریغ  رد  دشاب  زور  هب  امتحاه  خیرات  / ددرگ یراددوخ  یدقن  تیق  جرد  زا  امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  تخادرپ  طیارش  شورف و  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / ددرگیم عوجرم 

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیو پیو تناکا   تناکا   22 عون   عون   IPIP نفلت   نفلت // ددع ددع 2000020000 مرس مرس تستس   ناونع : : ناونع 5151
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6169976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002347 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لباک لاصتا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  روک  زیاس 48   Foc_M_3:3_48N لدم ینلیپورپ  یلپ  یرون  ربیف  یتارباخم  هکبش  لصفم  الاک :  مان 

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

وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 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

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6169989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک اب  هارمه   RAM : 8 GB SSD: 128 GB : THIN CLIENT HP ELITED DESK 800 G4 INTEL CORE 15 8500 T تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشت  تهج  دک  ناریا  - DISPLAY PORT TO HDMI لیدبت

1101090049004039 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   INTEL-COREL7 لدم هنایار  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 80 دادعت : 

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

لیدبت لباک  اب  هارمه   RAM : 8 GB SSD: 128 GB : THIN CLIENT HP ELITED DESK 800 G4 INTEL CORE 15 8500 T :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  - DISPLAY PORT TO HDMI

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

یرونربیف یرونربیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252

هنایار هنایار تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 5353
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  هتشر  یرون 24  ربیف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000553 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتشر هتشر یرون  2424   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیفروا تس  هارمه  هب  روتکویچکا  لاکیناکم  چیئوس  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000905 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

یشدرگ پمپ  یکدی  تاعطق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یروف  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیفروا سیفروا تستس   هارمه   هارمه هبهب   روتکویچکا   روتکویچکا لاکیناکم   لاکیناکم چیئوس   چیئوس ریش   ریش ناونع : : ناونع 5555
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( وکام دازآ  هقطنم   ) جزید یاتسور  یدلگالوی –  یرونربیف  ریسم  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002346 زاین :  هرامش 

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

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

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ار  هناماس  کرادم  تمیق  داهنشیپ  ماگنه  هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دشابیم یمازلا  تاصقانم  رد  تکرش  تهج  ناراکنامیپ  زا  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا  هدومن و 

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

33292950-041  ، 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

نهآ نهآ هار   هار وو   هداج   هداج تخاس   تخاس // یرونربیف یرونربیف ریسم   ریسم یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5656
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هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگید یالاک  ملق  هارمه 18  هب  هکبش  لباک  هقلح   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090469000005 زاین :  هرامش 

هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PVC سنج  A 16 نایرج تدش   LEGRAND لدم دیفس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

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

ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 305 هرقرق یدنب  هتسب  عون   mm 62 رطق  PVC شکور سنج   cat6 یتارباخم لباک  الاک :  مان 
هرقرق 1,830 دادعت : 

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

رگید یالاک  ملق  هارمه 18  هب  هکبش  لباک  هقلح   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6473161196 یتسپ :  دک  یرایح ،  دمحا  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  بنج  رازاب  یلصا  نابایخ  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42865520-061  ، 42865880-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42865881-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگید رگید یالاک   یالاک ملق   ملق   1818 هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش لباک   لباک هقلح   هقلح   66 ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 149 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rzj6jh8kcrwh2?user=37505&ntc=6170330
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6170330?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6170338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C3850 12S-S NEW ORIGINAL وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  حرش و  اب  قباطم 

1101092273000609 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 6 دادعت : 

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

الاک دیئاتو  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   . ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  ساسارب  اه  تمیق  دشاب  یم  ضرف  شیپ  تروصب  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یراک زور  دودح 30   ) دش دهاوخ  ماجنا 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت :  یمازلا . )  ) ددرگ تسویپ  ینف  داهنشیپ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس ایاپ  ضرع 60  یکشم  قمع 107   hp تینوی کر 42  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001027000022 زاین :  هرامش 

یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   PSH لدم  cm 100 قمع  U 42 عافترا قمع  شیازفا  تهج  نشنتسکا  بصن  تیلباق  اب  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966883149 یتسپ :  دک   ، 22 کالپ نادلگ  اقیرفآ خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23591253-021  ، 23591201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22053619-021 :: 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 تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم   WS-C3850 12S -S  NEW ORIGINALWS-C3850 12S -S  NEW ORIGINAL وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 5858

متسیس متسیس ایاپ   ایاپ   6060 ضرع   ضرع یکشم   یکشم قمع  107107   قمع   hphp  تینوی تینوی   4242 کرکر   ناونع : : ناونع 5959
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CiSCO Catalyst 3750X-24S-S SWITCH *2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CISCO Catayst 3750X-24T-S SWITCH*2

CISCO GLC-SX-MMD SFP 1000Base-SX*54
1101001554000479 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  لو  نیم  هدنزاس  عجرم   LRS-350-24 لدم  A 14/5 نایرج تدش   W 350 ناوت  AC/DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

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 54 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET

ددع 8 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MS-470S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CISCO SFP-10G-SR*8 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
CISCO C3KX-NM-10G*5

CISCO C3KX-PWR-350 WAC*6

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

22163049-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CiSCO Catalyst 3750X-24S-S  SWITCH *2  CISCO Catayst 3750X-24T-S  SWITCH*2  CISCO GLC-SX-MMDCiSCO Catalyst 3750X-24S-S  SWITCH *2  CISCO Catayst 3750X-24T-S  SWITCH*2  CISCO GLC-SX-MMD ناونع : : ناونع
SFP 1000Base-SX*54SFP 1000Base-SX*54
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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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000088 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL35ERO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشمالاک  دک   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FSTP CAT.5eFSTP CAT.5e دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6161
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یرادا تلادع  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPU 6248R GOLD g10 ددع دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ram2934 64g ددع دادعت 26 

hpe hba 16G P9D94A ددع دادعت 16 
1101004836000155 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 
ماس راک 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 
رازفا نایوگ  یسدنهم 

ددع 26 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09122904602  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hpe hba 16G P9D94Ahpe hba 16G P9D94A  ددع ددع   1616 دادعت   دادعت   ram2934 64gram2934 64g  ددع ددع   2626 دادعت   دادعت   CPU 6248R GOLD g10CPU 6248R GOLD g10 ددع   ددع   88 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6262
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس ددع  زیاس 16 و200  شکوراب  لبیسکلف  هلول  رتم  ترا و750  میس  یاراد  رادلیوف  cat6 هکبش لباک  رتم   3000 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cate6 هکبش

1101001218000414 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ 

ددع 200 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 750 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
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 3,000 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکوس تکوس ددع   ددع   2 00200 وو   1616 زیاس   زیاس شکوراب   شکوراب لبیسکلف   لبیسکلف هلول   هلول رتم   رتم   750750 وو ترا   ترا میس   میس یاراد   یاراد رادلیوف   رادلیوف cat6cat6 هکبش هکبش لباک   لباک رتم   رتم   30003000 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
cate6cate6 هکبش هکبش

6363
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تمیق  داهنشیپ  گرب  قبط  چیئوس  رتور و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000145 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تمیق  داهنشیپ  گرب  قبط  چیئوس  رتور و  دیرخ  - 

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

1401/11/19 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرد  دشاب  یم  یمازلا  تمیق ) داهنشیپ  گرب  اصوصخم  یتسویپ (  کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامشب 09141057715  نایمساق  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد.ددرگیم  مالعا  دودرم 

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

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000051 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

700Mbps دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ویوورکام ای  یرون  ربیف  رتسب  رب  دیاب  یطابترا  کنیل  ، ددرگ مالعا  هنایلاس  تمیق  افطل  ، یتسویپ لیاف  قبط  هنایلاس  تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت   09155727348 ای هرامش 05144012884 اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  افطل  ، دشاب

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

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

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس وو   رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 6565
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هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

crs112-8G-4S هکبش رتور  لدم  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  فیدر 2  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000316 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   crs 212 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
برغ یروآ  نف  ربا  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS326-24G-2S+RM لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور یرون - - یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش   SFPSFP  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 6666
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  یباختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  تاجردنم  قفو   SFP و HWIC لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000454 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GBPS لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تقد  اب  همیمض  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFPSFP  وو   HWICHWIC  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تن کت  هلاس  گیگ  مجح 200  اب  هلاس  کت  هلاسکی  تنرتنیا  تراک و  میس  اب   TFi60-G1 لدم  TD-LTE مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
dgs -1005a لدم یتیاباگیگ  تروپ  چیئوس 5 

1101005253000070 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
تعنص سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZIONCOM هدنزاس عجرم   TOTOLINK یتراجت مان   S505G لدم یتیباگیگ  تروپ  هنایار 5  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

زبس هرایس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا وو   تراک   تراک میس   میس اباب     TFi60 -G1TFi60 -G1 لدم   لدم   TD-LTETD-LTE  مدوم مدوم ناونع : : ناونع 6868
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رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لاوس  تروص  رد  ( الاک دیرخ  طقف   ) تسویپ تاصخشم  هشقن و  قبط  شخپبآ  هرادا   lan هکبش یارجا  تازیهجت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لصاح  سامت  یرفظم  سدنهم  هرامش 09178723084 

1101004135000066 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   TAIYUE یتراجت مان   5CAMPH.0100-30 لدم  m 305 لوط  LAN هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هدننک نیمات  هدهعب  الاک و ....  هنومن  لاسرا  هنیزه  هناماس ، دزمراک  هنیزه  لک ، هرادا  لحم  ات  یریگراب  لمح و  تایلام ، ریظن  طبترم  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  اهالاک  تاصخشم  یتناراگ و  نازیم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.دوش  ظاحل  دیاب  اه  تمیق  رد  دشاب و  یم  هدنرب  و 

7514779471 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  یوربور  یراولد  یلعسیئر  سدق خ  نادیم  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320312-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320312-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ورین  هیذغت  متسیس  گنیروتینام  تیریدم و  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002341 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP280S لدم  W 280 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  ینسحلاوب  مناخ  اب 86751330  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دنفسا 1401  روتکاف  هیوست  * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mm  305305 لوط   لوط   LANLAN  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969

ورین ورین هیذغت   هیذغت متسیس   متسیس گنیروتینام   گنیروتینام وو   تیریدم   تیریدم تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: 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

6170936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000102 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  6 هجو تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم  یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

دشاب شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  سانجا 
ددرگ هجوت  تسویپ  هب  مرتحم  هدننک  نیماتاب  لاسرا  هنیزه 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک تاعطقدیرخ   تاعطقدیرخ ناونع : : ناونع 7171
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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 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه  مدوم  هاگتسد  دیرخ 8  هباشم **  دکناریا  تهج ** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HUAWEI TISHKNET-E5577S-932

یتناراگ اب 
1101090878000098 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
فاو هدننک  هضرع  عجرم  فاو  هدنزاس  عجرم   VMO11 لدم  WIFI تیلباق اب   LTE مدوم الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشادهب تنواعم  رابنا  برد  روتکاف  الاک و  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPD 1905 لایرس تروپ  ظفاحم  اب  هارمه   PM-2212 رتور مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000316 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ رازفا  شجنس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  رازفا  شجنس  یتراجت  مان   NR100 لدم رتور  مدوم و  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ اباب     HUAWEI  T ISHKNET-E5577S-932HUAWEI  T ISHKNET-E5577S-932 هارمه   هارمه مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ هباشم **  **  هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ** ** ناونع 7272

SPD 1905SPD 1905 لایرس   لایرس تروپ   تروپ ظفاحم   ظفاحم اباب   هارمه   هارمه   PM-22 12PM-22 12 رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 149 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lbmq464ug4qj2?user=37505&ntc=6170941
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6170941?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/787gswuevhdpc?user=37505&ntc=6170966
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6170966?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6171027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ضایب  دابآ ـ  تنج  یاههاگتسیا  لصافدحریسم  یرونربیفو  قرب  لباکرتمولیک  یزاسهب 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000232 زاین :  هرامش 

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

رتمولیک 4 دادعت : 
1401/11/19 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

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000382 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  رد  بصن  داد  رارق  تامدخ و  حرش  تمدخ و  طیارش  تسیل  تسیمازلا ،  دیدزاب  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیفو یرونربیفو قرب   قرب لباکرتمولیک   لباکرتمولیک یزاسهب  44 یزاسهب ناونع : : ناونع 7474

اتید اتید هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاناک یدنق  دیهش  روک  یرون 12  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094389000007 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرون ربیف  لباک  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم لوط 4000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09922754924 , 0355912258 اب : سامت  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

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

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

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

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

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

6171391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 7676

تخوس تخوس دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس کیژتارتسا   کیژتارتسا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7777
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تخوس دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000962 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CISCO هدنزاس عجرم   ws-c3750x-24p-s لدم یتارباخم  متسیس  تروپ  چیئوس 24  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماگ  هدننک  هضرع  عجرم   SAFENET یتراجت مان   LUNA PCI 7000 لدم هنایار  هکبش  لانرتنیا  یرازفا  تخس  یتینما  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SLCD هدنزاس عجرم   KDL-46YYZZ لدم  LED نویزیولت لناپ  رنویت  رواپ و  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ریهش کینورتکلا  ناس 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان   PC/SM لدم یرونربیف  روتکناک   SC loopback روتپادآ الاک :  مان 
یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas- Store لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
روشک نیون  سامت  وترپ  هدنزاس  عجرم   Parman یتراجت مان   PSS2440 لدم یرون  یکیرتکلا و   GE تروپ ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نیون سامت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  یرورض  ون  مالقا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

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

84121214-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

PDH MUXPDH MUX  رسکلپ رسکلپ یتلام   یتلام یرون / / یرون ربیف   ربیف هعطق   هعطق هدننک   هدننک فیعضت   فیعضت هنایار / / هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 149 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/63v8pelervzha?user=37505&ntc=6171391
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6171391?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


:: 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

6171485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  نفلت  لاقتنا  یاهمتسیس  هب  طوبرم  یکدی  یاهتراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228002336 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 3440  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 6810  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ارآ ناهج  راگن  دجم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان   AM3440-C لدم  PDH یرون لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یرگنس یناخ  اباب  رداهب  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   FC/FC 5db لدم یرون  ربیف  هعطق  هدننک  فیعضت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440 لدم  PDH MUX رسکلپ یتلام  الاک :  مان 
دیما یطابترا  دنمشوه  یاهراکهار  هدننک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440 لدم یتارباخم  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
ایرآ قیقد  رازبا  شیوپ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراددوخ  یجراخ  هنومن  هئارا  زا  یناریا  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ 

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

دیریگب سامت  هرامش  نیا  اب  تساوخرد  حرش  زا  رتشیب  عالطا  تهج 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شیوداپ6170145 سوریو  هحفص 12)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک6170193 سوریو  یتنآ  ناونع  بصن  شزومآ و  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6170429 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 12)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6170468ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یرادهگن  یزاس و  هدایپ  رارقتسا - هحفص 12)یحارط - یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلول6170553 -8 لسکب میس  یموینیمولآ  هبعج  - یناراب سکاب  - چوس -3*2/5 قرب لباک  cat6 لباک
لوژامرواپ - یسکلف

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6170730 زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  هحفص 73)چیئوس 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6171240 هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، هحفص 12)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت6171484 هناماس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن ، هحفص 12)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاووئدیو یتعنص  روتینام  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000186 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55VD355C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  تسویپ  تسیل  قباطم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  هیوست 20 

ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 
ای 8100  03133998117 یگنهامه  : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاووئدیو لاووئدیو یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  دشاب )  یم  هباشم  دک  ناریا  لباک (  تکارب و  یزلف 2*2 و  هزاس  هارمه  هب  جنیا  زیاس 55  لاو  وئدیو  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101001440000177 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا تاکرادت  هناماس  رد  یداهنشیپ  مالقا  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
.دیئامن لصاح  سامت  یمالغ  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531458100  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

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

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک وو   تکارب   تکارب وو     22 ** 22 یزلف   یزلف هزاس   هزاس هارمه   هارمه هبهب   جنیا   جنیا   5555 زیاس   زیاس لاو   لاو وئدیو   وئدیو رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  چنیا  یتعنص 55  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000156 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا شرتسگ  هموظنم  نادیما  هدننک  هضرع  عجرم  اگم  یتراجت  مان   M-4635-FH لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  تسیمازلا  مالعتسا  هیباوج  هب  هاگتسد  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  قاصلا  .تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  چنیا  یتعنص 55  رگشیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم چنیا   چنیا   5555 یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  دیاب  زاین  دروم  کرادم  تسویپ و  کرادم  مامت  نمض  رد  تسویپ )  تسیل  قبط  درگ  ( رود  خارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... تسیا و ولبات  راد -  غارچ  یدنق  هلک  یبآ -  درگ  رود  غارچ  تلو -  شاپ 24  کمن  بقع  درگ  رود  غارچ  ریاف -  یلپمآ  اب  هارمه  درگ  رود  غارچ  دیرخ 

1201003205000104 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تالآ نیشام  وردوخ و  مزاول  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دزی دزی ،  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

رهشون یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  قباطم  رهش  حطس  لوادج  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092572000133 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  قباطم  رهش  حطس  لوادج  یلودج  گنر  دیرخ  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  قباطم  رهش  حطس  لوادج  یلودج  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  یرادرهش  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52332221-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52334302-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - راد راد غارچ   غارچ یدنق   یدنق هلک   هلک یبآ -  -  یبآ درگ   درگ رود   رود غارچ   غارچ تلو -  -  تلو شاپ  2424   شاپ کمن   کمن بقع   بقع درگ   درگ رود   رود غارچ   غارچ ریاف -  -  ریاف یلپمآ   یلپمآ اباب   هارمه   هارمه درگ   درگ رود   رود غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو تسیا   تسیا ولبات   ولبات

8282

یلودج یلودج گنر   گنر 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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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

6170396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هدنباتزاب  مئالع  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000047 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  هدنباتزاب  مئالع  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفد یا –  هغیت  ییوردوخ ) تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090327000024 زاین :  هرامش 

رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

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

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  جرد  تسویپ  لیاف  رد  یاهدنمزاین  قیقد و  تاصخشم 

ینفد یا –  هغیت  ییوردوخ ) تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنباتزاب هدنباتزاب مئالع   مئالع عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484

ینفد ینفد یایا  –   هغیت   هغیت ییوردوخ ) ) ییوردوخ تادیدهت   تادیدهت )) یراحتنا یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8585

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون 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

6170568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب نداد  ششوپ  تهج  یلومعم  یامنهار  غارچ  یارجا  هار -  راهچ  ود  هب  نداد  ششوپ  تهج  یلاتیجید  ییامنهار  غارچ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هار  راهچ  ود 

1101092750000030 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  جونهک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینابرق ردان  هدننک  هضرع  عجرم   SWARCO AUSTRIA هدنزاس عجرم   F3236013 لدم یگدننار  ییامنهار و   LED غارچ الاک :  مان 
ددع  16 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7881953377 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  راولب  جونهک  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43203012-034  ، 43232111-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43232111-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6170682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  هدننک  ادج  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000045 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  هدننک  ادج  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود هبهب   نداد   نداد ششوپ   ششوپ تهج   تهج یلومعم   یلومعم یامنهار   یامنهار غارچ   غارچ یارجا   یارجا هار -  -  هار راهچ   راهچ ودود   هبهب   نداد   نداد ششوپ   ششوپ تهج   تهج یلاتیجید   یلاتیجید ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
هار هار راهچ   راهچ

8686

یکیفارت یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

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

6170700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  یاهریگ  هبرض  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000046 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  یاهریگ  هبرض  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلسم رتم  یتناس  رطقورتم 25  یتناس  عافترا 60  اب  ینتب  یا  هناوتسا  دنب  هارو  رالوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050033000052 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیفارت لرتنک  هناوتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هاشنامرک  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راکنامیپ  اب  لمح  هنیزه 

4654567866 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  هاراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38237020-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242326-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یاهریگ   یاهریگ هبرض   هبرض عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع 8989
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ناهفصا ناتسا  لگدیب  نارآ و  ناتسرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاه  تسیل  مالعتسا  هب  خساپ  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیولک یامد 4000  اب  تاو   150 هراتس -   M یا هداج  غارچ 

1101000115000008 زاین :  هرامش 
لگدیب نارا و  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 250-150 ناوت  G25 ناهیک حرط  ینابایخ  تساکیاد  یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 114 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
لگدیب نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش هعلاطم  تسویپ  یاه  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  زور  هب  یتناراگ  خیرات  عورش 

دقن توص  هب  تخادزپ 

8741663434 یتسپ :  دک  هاپس ،  نادیم  لگدیب ،  نارآ و  لگدیب ،  نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54754151-031  ، 54754141-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54754146-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(sign  ) یزاورپ حوطس  مئالع  یولبات  هاگتسد  هیهت 4  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000039 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  تامازلا  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیولک نیولک   40004000 یامد   یامد اباب   تاو   تاو   150150 هراتس -  -  هراتس   MM  یایا هداج   هداج غارچ   غارچ .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   تسویپ   تسویپ یاه   یاه تسیل   تسیل مالعتسا   مالعتسا هبهب   خساپ   خساپ زازا   لبق   لبق ناونع : : ناونع 9090

(( s igns ign  ) ) یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع یولبات   یولبات هاگتسد   هاگتسد   44 هیهت   هیهت وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9191

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6171161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  زکرم  لیمکت  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005079000032 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  مرهج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380G7 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  لگدیب  نارآ و  ناتسرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاه  تسیل  مالعتسا  هب  خساپ  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیولک یامد 4000  اب  تاو   150 هراتس -   M یا هداج  غارچ 

1101000115000009 زاین :  هرامش 
لگدیب نارا و  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 250-150 ناوت  G25 ناهیک حرط  ینابایخ  تساکیاد  یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 55 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
لگدیب نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هعلاطم  تسویپ  یاه  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب زور  هب  یتناراگ  عورش  نامز 

8741663434 یتسپ :  دک  هاپس ،  نادیم  لگدیب ،  نارآ و  لگدیب ،  نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54754151-031  ، 54754141-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54754146-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم لیمکت   لیمکت وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 9292

نیولک نیولک   40004000 یامد   یامد اباب   تاو   تاو   150150 هراتس -  -  هراتس   MM  یایا هداج   هداج غارچ   غارچ دوش   دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   تسویپ   تسویپ یاه   یاه تسیل   تسیل مالعتسا   مالعتسا هبهب   خساپ   خساپ زازا   لبق   لبق ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6171468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( باکت کت  هرد   ) 30 ً ً 10 و طخ یزاس  نمیا  هژورپ  یاتسار  رد   30 ً طخ رتمولیک 38  ولو  هلاچ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003184 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

2176162-0613  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

3030  ً ً وو   1010  ً ً طخطخ یزاس   یزاس نمیا   نمیا هژورپ   هژورپ یاتسار   یاتسار ردرد     3030  ً ً طخطخ   3838 رتمولیک   رتمولیک ولو   ولو هلاچ   هلاچ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تفریج  هاگدورف  لرتنک ) سسکا   ) ددرت لرتنک  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  .دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000153 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش  اب  یرادا  تاعاس  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125464001 یعیفشریم یاقا 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43260081-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم تفریج   تفریج هاگدورف   هاگدورف لرتنک ) ) لرتنک سسکا   سسکا  ) ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن .دیرخ   .دیرخ ناونع : : ناونع 9595

 - - ناوخ ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد  - - یقرب یقرب لفق   لفق -- هنایار هنایار رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک ددرت - - ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9696
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تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  ینف  تاصخشم  دانسا  روتکاف و  یراذگراب  نمض  رد 

1101001630000154 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 

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

یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   POS لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   PINPAD لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265485-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مب هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاهاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000155 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 

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

مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CR-110-I لدم  indoor یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   PINPAD لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   POS لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344757-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مبمب هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ یاهاگتسد   یاهاگتسد ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  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 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلسوت یاقا  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  طیارشو  تاصخشم  قبط  یا  هرکرک  رد ب  باب   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093687000151 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلسوت یاقا  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  طیارشو  تاصخشم  قبط  یا  هرکرک  رد ب  باب   7 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702211-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد کی  دادعت  نکاما  تاریمعت  هرادا  حلاصم  رابنا  تهج  ( عبرم رتم   19  ) یا هرکرک  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003405 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  زور  جنپ  لهچ و  هجو  تخادرپ  دامن و  لاسرا  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  ( هباشت  ) دک ناریا  ساسا  رب  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاه  تمیق  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم مالعتسا  هدنرب  اب  نآ  بصن  لحم و  رد  قیقد  ژارتم  ذخا  ) الاک دات  تفایرد و 

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

23671-077338  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

یایا هرکرک   هرکرک بب   ردرد   باب   باب   77 ناونع : : ناونع 9898

(( عبرم عبرم رتم   رتم   1919  ) ) یایا هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینفد6170523 یا –  هغیت  ییوردوخ ) تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هحفص 61)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیاق یرادرهش   :: 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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6169851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگا یلصا  کالم  ) هباشم دک  ناریا  اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا 

1101092349000078 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نیاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ءاضما  رهم  زا  سپ  دیق و  مالعتسا  یهگا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  اقیقد  دیاب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد دهاوخن  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  یرادرهش  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن  یراذگراب 

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ،  راولب  شبن  رهش ،  نامیس  راولب  نیاق ،  یبونج ،  ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9761773648

32566201-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566064-056 :: 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

یهگا یهگا یلصا   یلصا کالم   کالم )) هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یرادرهش   یرادرهش رظن   رظن دروم   دروم لحم   لحم ردرد   بصن   بصن اباب   نیبرود   نیبرود تهج   تهج یرادرهش   یرادرهش زاین   زاین دروم   دروم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا

100100
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ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6169908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم یا و  هداج   OUTDOOR یتراظن نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000140 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاموزلم یا و  هداج   OUTDOOR یتراظن نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6169913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002350 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموزلم تاموزلم وو   یایا   هداج   هداج   OUTDOOROUTDOOR یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 10 110 1

کساج کساج زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادگج زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002351 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادگج نادگج زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم   :: 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

6170151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092933000042 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
الاک زارف  نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PENTAX یتراجت مان   CCD1/3-906 لدم  security camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   NSRS20 with NSBK-A16H لدم هتسب  رادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش همیمض  روتکاف  شیپ.دوب  دهاوخ  ههام  هیوست.دوش 2  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  تاصخشم و  قبط  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ط2 ،  زیربت -  یکشزپ  مولع  هرامش 2  نامتخاس  - زیربت یرسارس  هاگشناد  هطوحم  هاگشناد - -خ  زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166616471

33357155-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363766-041 :: 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

رورس رورس هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هشاو یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ .هشاو یاتسور  یرایهد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098325000005 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  هشاو  یاتسور  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ .دشابیم یمازلا  تکرش  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  تمیق  داهنشیپ  هگرب  یراذگراب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3864177178 یتسپ :  دک  هشاو ،  یاتسور  دنزاش - ناتسرهش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38231365-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38231365-086 :: 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

زاوها بالضاف  بآ و  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

6170553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

// .هشاو .هشاو یاتسور   یاتسور یرایهد   یرایهد یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

لوژامرواپ لوژامرواپ -- یسکلف یسکلف هلول   هلول -- 88 لسکب لسکب میس   میس یموینیمولآ   یموینیمولآ هبعج   هبعج -- یناراب یناراب سکاب   سکاب -- چوس چوس -- 33** 2/52/5 قرب قرب لباک   لباک cat6cat6 لباک لباک ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوژامرواپ - یسکلف هلول  -8 لسکب میس  یموینیمولآ  هبعج  - یناراب سکاب  - چوس -3*2/5 قرب لباک  cat6 لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاکدیرخ  تساوخرد  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000442 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم یبوچ  هرقرق   m 100 لوط  60227EC 01 ISIRI 60701 حرط  mm^2 95 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو  1x95 یلوتفم قرب  میس  الاک :  مان 

نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 
هرقرق 200 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   WONWOO ENGINEERING CO LTD هدنزاس عجرم   WH-5100 لدم تباث  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هبعج الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یربکا یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کار  یتراجت  مان  یمرگولیک   mm 8 تماخض هزیناولاگ  ریغ  دالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  Pg 29 زیاس یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

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

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09166015825 هب  یناطلس  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: 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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون 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

6170664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  اقیقد  تاقلعتم  رورس و  هارمه  هب  رظان  هتسب  رادم  نیبرود  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003618000006 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-MB515U-SWMA لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد  30 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

تلود و تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  دوخ  یتراظن  تازیهجت  نیمات  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسلگ  درادناتسا  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددرگ هعلاطم  تقد  اب   . ) دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دیامن .  مادقا  طسوتم  تالماعم 

4918936314 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  درادناتسا  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345623-017  ، 32480501-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480512-017 :: 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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دریگ یم  ماجنا  دیرخ  تفن  ترازو  تسارح  دأت  دروم  عبانم  زا  ناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000206 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   CD وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اواف رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدننک 
هتسب 5 دادعت : 

1402/02/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ دهعت  کرادم  نامه  ساسا  رب  الاک  هئارا  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  کرادم  تاجردنم  قباطم  ًانیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخن  یسررب  لباق  تمیق  تاداهنشیپ  نآ  مامضنا  مدع  تروص  هدوب و  یمازلا  تسویپ  تاجردنم  ساسا  رب  تادهعت  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: 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

یتراجت یتراجت مان   مان   NZC-MB515U-SWMANZC-MB515U-SWMA  لدم لدم   IPIP هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

 ( ( وردوخ وردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   جورخ   جورخ وو   دورو   دورو راکدوخ   راکدوخ تبث   تبث اهاه   وردوخ   وردوخ کالپ   کالپ دنمشوه   دنمشوه ییاسانش   ییاسانش رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب  ) ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رایرهش یعامتجا  نیمات  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 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس یناریا و  سانشراک -  دات  یتسویپ -  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قبط  هلاناک  زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  چیئوس 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشاب لخاد 

1101091745000356 زاین :  هرامش 
رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک داگراساپ  رصع  نایناریا  رف  هدنزاس  عجرم  سوراف  یتراجت  مان   FNVFL15M3416M لدم  NVR هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

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

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-24T-S لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات مدع  تروصرد   - سانشراک دات  ربتعم -  یتناراگ  ناتسرامیب -  رابنا  لیوحت  تسا -  یمازلا  لخاد  تخاس  یناریا و  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09359795596 دوب .  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  عوجرم و  الاک 

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6000000-021  ، 65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: 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

هردمرخ 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 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

6171022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاناک هلاناک   3232 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هلاناک -  -  هلاناک   44 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 109109

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 .( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ ( .  مالعتسا  ربارب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092200000088 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدرمناوج زورهب  هدننک  هضرع  عجرم   S.VISION یتراجت مان   GB 32 تیفرظ  DVR لاناک هکبش 32  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک  یژولونکت  سراف  هدنزاس  عجرم   DT164W لدم یجورخ  لاناک  یدورو و 4  لاناک  اب 16  ادص  رگشزادرپ  الاک :  مان 
شیک یژولونکت  سراف 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ینامتخاس و یاهریش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   AZLI هدنزاس عجرم   cm 125 لوط  in 1/2 رطق یزلف  شکور  اب   PVC سنج یموطرخ  گنلیش  الاک :  مان 
ناریا یتعنص 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/13 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 3 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   BRITON UVR 7TJM4ETH-D لدم هلاناک   DVR 4 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 150 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
عجرم یبونج  یاقیرفآ  هدنزاس  روشک   JETNET یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   CX405 M-S لدم  m 0/5 لوط  Staking Cabel هکبش لباک  الاک :  مان 

گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20030 لدم  m 3 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم  سکابمک  یتراجت  مان   CA-15 لدم  15x15 cm زیاس کیتسالپ  نیبرود  یاه  لباک  تالاصتا  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
یداجس یضترمدیس 

ددع 26 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش همیمضو  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571813147 یتسپ :  دک  هرد ،  مرخ  یرادرهش  ملعم  نادیم  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35531003-024  ، 35523377-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524008-024 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع یاروش  زا  ینابیتشپ  هتشر  رد  هبتر  یاراد  یتسیاب  هدننک  تکرش.هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب کیتامروفنا 

1101093856002687 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرابجا یعامتجا  نیمات  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض مالعتسا  گرب  هارمه  هب  هدومن و  ءاضما  رهم و  زین  ار  یتسویپ  قاروا  مرف و  ءاضما  رهم و  لیمکت و  نمض  یتسیاب  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 120120 یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6171191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  افرص  نواعت  هعسوت  کناب  شیک  هبعش  اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  تسیل  طیارش  تاعالطا و 

1101003781000066 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تراپ 3 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش تاعالطا و  ساسا  رب  افرص  نواعت  هعسوت  کناب  شیک  هبعش  اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق داقعنا  ساسا  رب  افرص   - تسویپ مالعتسا  تسیل 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش اهریگدزد )  )  اهریگدزد )) یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت یشک   یشک لباکو   لباکو زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6171459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا و ساسا  رب  افرص  نواعت  هعسوت  کناب  هبعش  اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  تسیل  طیارش 

1101003781000065 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تراپ 3 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل طیارش  تاعالطا و  ساسا  رب  افرص  نواعت  هعسوت  کناب  هبعش  اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق داقعنا  ساسا  رب  افرص   - تسویپ مالعتسا 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب هبعش   هبعش اهریگدزد )  )  اهریگدزد )) یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت یشک   یشک لباک   لباک وو   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 113113

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6171529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب افرص  سابعردنب  یزکرم  هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  تسیل  طیارش  تاعالطا و  ساسا 

1101003781000063 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تراپ 3 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا و ساسا  رب  افرص  نواعت  هعسوت  کناب  سابعردنب  یزکرم  هبعش  اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق داقعنا  ساسا  رب  افرص   - تسویپ مالعتسا  تسیل  طیارش 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6170776 6 دود روتکتد  ددع  ریذپ 18 سردآ  یمشچ  یرتاب  هارمه  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3
گنیروتینام یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیفارت6171161 لرتنک  زکرم  لیمکت  هحفص 61)زیهجت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6171022 هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلاناک6170730 زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  هحفص 73)چیئوس 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

کناب کناب اهریگدزد )  )  اهریگدزد )) یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت یشک   یشک لباک   لباک وو   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1141 14
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ6169999 عبنم  بصن  قیرح و  مالعا  یزادن  هار  هحفص 23)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6170554 مالعا  متسیس  لماک  هحفص 23)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6171362 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 23)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج زکرم  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002354 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 115115
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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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادگج زکرم  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002353 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب  سامت 09174185033- هرامش   :: 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

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6171281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  لرتنک  سسکا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هناماس 

1101004199000101 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ملع و  یتراجت  مان   ATM Reader لدم  ATM هاگتسد کقاتا  برد  لرتنک  هژیو  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هناماس رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دامن .  لصاح  سامت  هرامش 09177735029  هب  یروصنم  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 1161 16

ردرد مالعتسا   مالعتسا یاهمرف   یاهمرف یرازگراب   یرازگراب وو   ندومن   ندومن لیمکت   لیمکت دشابیم .  .  دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا هناماس   هناماس

1 171 17
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب6170105 قباطم  تفریج  هاگدورف  لرتنک ) سسکا   ) ددرت لرتنک  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  .دیرخ 
تسویپ لیاف 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مب6170379 هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاهمتسیسیاهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

زکرم6170631 لرتنک  هحفص 86)سسکا  سسکا  ( سسکا

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

زکرم6170659 لرتنک  هحفص 86)سسکا  سسکا  ( سسکا

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

ندومن6171281 لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  لرتنک  سسکا  تازیهجت 
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  و 

هحفص 86) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دورو6170704 راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب   ) ناوخ کالپ  نیبرود 
 ( وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  و 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6170750 هارمه  هب  بو  تحت  ناوخ  کالپ  رازفا  هحفص 12)مرن  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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب6170105 قباطم  تفریج  هاگدورف  لرتنک ) سسکا   ) ددرت لرتنک  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  .دیرخ 
تسویپ لیاف 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6170178 - ناوخ تراک  هاگتسد   - یقرب لفق  - هنایار رلرتنک  تراک  ددرت - لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مب6170379 هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاهمتسیسیاهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دورو6170704 راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب   ) ناوخ کالپ  نیبرود 
 ( وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  و 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددرت6171484 هناماس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن ، هحفص 12)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  قیرح  نالعا  ماسیس  یاه  لناپ   UPS لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000626 زاین :  هرامش 

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

ددع 16 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا ماسیس   ماسیس یاه   یاه لناپ   لناپ   UPSUPS لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارط هرواشم و  تامدح  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000153 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن 92 یحازط  و  سیورس )   16  ) یتشادهب یاه  سیورس   - قرب یاه  ولبات   - قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم و  تامدح  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  اهب ء  مالعتسا  مرف  ددجم  یراذگراب.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - فلتخم داهعبا  رد  یروت  هارمه  هب  هرادج  ود  هرجنپ 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج زکرم  قیرح  ءافطا  یاهردنلیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002357 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب  سامت 09174185033- هرامش   :: 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

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو سیورس )  )  سیورس   1616  ) ) یتشادهب یتشادهب یاه   یاه سیورس   سیورس  - - قرب قرب یاه   یاه ولبات   ولبات  - - قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
فلتخم فلتخم داعبا   داعبا ردرد   یروت   یروت هارمه   هارمه هبهب   هرادج   هرادج ودود   هرجنپ   هرجنپ   9292 بصن   بصن یحارط   یحارط

1191 19

زکرم زکرم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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( اکوچ  ) ناریا ذغاک  بوچ و  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرهش رد  عقاو  هزوح  نیا  رد  دوخ  یاهیئاراد  لماک  یرادرب  هرهب  هب  تبسن  یقوقح  یقیقح و  اکو  صاخشا   ) یرگشدرگ هزوح  رد  راذگ  هیامرس  بذج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، اکوچ ینوکسم 

ره ژارتم   ) الیو هاگتسد  دادعت 10  عبرم 2 ـ  رتم  ژارتم 2575 هب  ًاعمج  رختسا  یرادیارس و  نامتخاس  ارسنامهم ، نامتخاس  لماش  ارسنامهم  هعومجم  لماش 1 - 
قیرح راچد  هسردم  قباس  نامتخاس  عبرم 4  رتم  ژارتم 1928  هب  یزلف  تلکسا  تروص  هب  امنیس  هب  موسوم  یشزرو  یگنهرف  هعومجم   - 3 عبرم ) رتم  دحاو 220 

عبرم رتم  ژارتم 118550  هب  یلگنج  نیمز  عبرم و 5  رتم  ژارتم 3135  هب  هدش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سکاف 01344608809  01343608001-4: نفلت یتسپدک 4386199531  شلات -  هب  یلزنا  هداج  رتمولیک 35  نالیگ -  : هناخراک  :: سردآ سردآ

یریصن یاقآ   09112820768-01343608001-4 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

01344608809 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6171163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم  قیرح  ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  هنایلاس  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091453000042 زاین :  هرامش 

یراس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/11/15 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

یرگشدرگ یرگشدرگ هزوح   هزوح ردرد   راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس بذج   بذج ناونع : : ناونع 12 112 1

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ هنایلاس   هنایلاس ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094994000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171410 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  یوردوخ  هب  نت  یادنویه 8 یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  یربراک  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تراجتو  ندعم  تعنص  زا  یرادرب  هرهبزوجم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
120,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  نامزاس  لیوحت  تسیاب  یم  تاکاپ  یااشگزاب  زا  لبق  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یناشن  شتا  نامزاس   - وجشناد راولب  یادتبا  دابا - لیکو  راولب   ، 9196636178 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6169818 نالعا  ماسیس  یاه  لناپ   UPS هحفص 8)لوژام قیرح  ( قیرح

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

6169921FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 23)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بآ6169999 عبنم  بصن  قیرح و  مالعا  یزادن  هار  هحفص 23)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سیورس6170061  - قرب یاه  ولبات   - قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم و  تامدخ  دیرخ 
داعبا رد  یروت  هارمه  هب  هرادج  ود  هرجنپ  بصن 92  یحارط  و  سیورس )   16  ) یتشادهب یاه 

فلتخم

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

زکرم6170085 قیرح  ءافطا  یاهردنلیس  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6170190 ءافطا  لوسپک  دیرخ  هحفص 23)تساوخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6170554 مالعا  متسیس  لماک  هحفص 23)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6170557 ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  هحفص 23)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح یوردوخ   یوردوخ هبهب   نتنت   88 یادنویه   یادنویه یوردوخ   یوردوخ یساش   یساش هاگتسد   هاگتسد   88 یزاس   یزاس یربراک   یربراک ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم6170559 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  هحفص 23)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زکرم6170657 رورس  قاتا  رد   fm200 قیرح افطا  متسیس  هحفص 23)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرگشدرگ6170815 هزوح  رد  راذگ  هیامرس  هحفص 8)بذج  قیرح  ( قیرح

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

نامتخاس6171058 قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  هحفص 23)ارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6171163 ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  هنایلاس  هحفص 8)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

زکرم6171175 قیرح  ءافطا  یاهردنلیس  هحفص 23)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

جرک6171295 هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  تهج  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 23)تساوخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6171305 قاتا  کیتاموتا  دنمشوه و  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 23)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6171362 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 23)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6171410 یوردوخ  هب  نت  یادنویه 8 یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  هحفص 8)یربراک  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6171496 هحفص 23)نالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

جنس6170637 زاگ  هاگتسد  رتلیف  هحفص 23)روسنس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ددع6170776 6 دود روتکتد  ددع  ریذپ 18 سردآ  یمشچ  یرتاب  هارمه  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3
گنیروتینام یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6170924flame detector(23 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا و ساسا  رب  افرص  نواعت  هعسوت  کناب  هبعش  اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  تسیل  طیارش 

1101003781000064 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تراپ 3 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل طیارش  تاعالطا و  ساسا  رب  افرص  نواعت  هعسوت  کناب  هبعش  اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق داقعنا  ساسا  رب  افرص   - تسویپ مالعتسا 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش6170758 اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  هحفص 94)تساوخرد  ریگدزد  ( ریگدزد

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

ددع6170776 6 دود روتکتد  ددع  ریذپ 18 سردآ  یمشچ  یرتاب  هارمه  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3
گنیروتینام یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هبعش6171191 اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباکو  زاین  دروم  مالقا  هحفص 73)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6171459 هبعش  اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباک  زاین و  دروم  مالقا  هحفص 73)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6171529 اهریگدزد )  یتظافح ( تازیهجت  یشک  لباک  زاین و  دروم  مالقا  هحفص 73)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هبعش هبعش اهریگدزد )  )  اهریگدزد )) یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت یشک   یشک لباکو   لباکو زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 124124

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

6169982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس ینامیلس  رادرس  هناخباتک  زاین  دزوم  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001384000056 زاین :  هرامش 

دنهس دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراجت رتخا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANSONG ELECTRONIC هدنزاس عجرم   XP-1450 لدم رواپ  رسکیم  الاک :  مان 

نیباک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 

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

نیچ روشک  تخاس  وکا  وگدنلب  لماک  رتویت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یردان تماهش  نیمیس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   HZX-0141 لدم میساب  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   HDX MICA لدم میسیب  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رزیانس یتراجت  مان  یرادرب  ملیف  نیبرود  دربراک   SKM 113 PG2 لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

ناریا هدنزاس  روشک  شیک  یژولونکت  سراف  هدنزاس  عجرم   FTK MSL لدم  cm 200 زیاس کیتاتسا  گنر  اب  ینهآ  سنج  نوفورکیم  دنلب  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
شیک یژولونکت  سراف  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  شیک  یژولونکت  سراف  هدنزاس  عجرم   FTK MSS لدم  cm 70 زیاس کیتاتسا  گنر  اب  ینهآ  سنج  نوفورکیم  هاتوک  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
شیک یژولونکت  سراف  هدننک  هضرع  عجرم 

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

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   SH-SS100 لدم یراوید  دناب  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج  یا  هراتس  لدم  هکت  هس  هداتسیا  نوفورکیم  هدنرادهگن  هظفحم  هیاپ  الاک :  مان 

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

وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  دانسا  قبط  یتسیاب  انیع  یتساوخرد  سانجا.دشاب  یم  هباشم  سانجا  یاهدک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب لصا  لانیجروا و  یتسیاب  قوف  سانجا  -2

5331741133 یتسپ :  دک  دنهس ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  دنهس  دیدج  رهش  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437701-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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33434770-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام تاعالطا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربملیف یساکع و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094388000030 زاین :  هرامش 

یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسد فیک (   ( - PHOTO MAX ، JIEANG هیاپ (  هس   ( - canon یرطاب (  ددع  کی  - ( ( sand ISK 128 ( g مر (  ددع  ود   ( - canon 5 D iv نیبرود (  - 

هیاپ هس  خرچ  یزیمور -)  نوفورکیم (  هیاپ   ( تیابارت 8 لانرتسکا (  دراه  ( -  H1 ZOOM ادص (  ردروکر  زیوآ - ) 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514747611 یتسپ :  دک  کالپ 13 ،  هچوک 10- - ریصقدمحا نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88044602-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86122316-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف وو   یساکع   یساکع تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

a7 l V لدم افلآ  زنلاب -- هارمه  ینوس  نیبرود  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000198 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  تراظن  نیبرود  بصن  تهج  تیاس  دادعت 3  هب  لپونم  لکد  نویسادنف و  ارجا  لمح  هیهت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000141 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هداج  تراظن  نیبرود  بصن  تهج  تیاس  دادعت 3  هب  لپونم  لکد  نویسادنف و  ارجا  لمح  هیهت  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

a7 l Va7 l V لدم   لدم افلآ   افلآ زنلاب -- -- زنلاب هارمه   هارمه ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

لپونم لپونم لکد   لکد وو   نویسادنف   نویسادنف ارجا   ارجا لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربریوصت سکع و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094388000031 زاین :  هرامش 

یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
 ( BOYA تاصخشم (  اب  یا )  هقی  نوفورکیم (   (- BOYA تاصخشم (  اب  یزیمور  نوفورکیم   ( - CANON 24_105 تاصخشم (  اب  زنل  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514747611 یتسپ :  دک  کالپ 13 ،  هچوک 10- - ریصقدمحا نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88044602-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86122316-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربریوصت یرادربریوصت وو   سکع   سکع تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 129129

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  تاقلعتم  ریاس  هارمه  هب  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000102 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VF-30NK لدم  mm 30 زیاس یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  زنل  رتلیف  الاک :  مان 

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

تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DE SUTTER یتراجت مان  یدپوترا  لیرد  هرا و  دربراک   SB-600 لدم هعطق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ایوپ زادرپ  زارفا  هنیهب  هدننک  هضرع  عجرم   HARD WARE یتراجت مان   SDSDQM-064G-A11A لدم  GB 64 تیفرظ کیتسا  ورکیم  هظفاح  تراک  الاک :  مان 

( وکهب )
ددع 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TDA0920 لدم  MG 128 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هئارا   . دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  حرش  اب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  دشاب .  یم  تسویپب  اضاقت  حرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاگ  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  .تسا  یمازلا  روتکاف 

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

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

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 07 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ تفج /  8 ینایم ) شوگ  هیوهت  هلول  شوگ (   vt بویت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب زور  هب  امتح  اه  خیرات  / تسیمازلا روتکاف  رد  irc دک

1101000257003560 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا یر  سکیا  هدننک  هضرع  عجرم   ATMOS یتراجت مان   S61 و C31 لدم ینیب  قلح و  شوگ و  تینوی  پوکسورکیم  نیبرود  هعطق  بویت  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات / ددرگ یراددوخ  یدقن  تیق  جرد  زا  / لمع قاتا  لووسم  یبارحم  09153886196 امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت تمسق  رد  شورف  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / ددرگیم عوجرم  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  زور  هب  امتحاه 

.ددرگ دیق 

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ینایم ینایم شوگ   شوگ هیوهت   هیوهت هلول   هلول شوگ (  (  شوگ   vtvt بویت بویت ناونع : : ناونع 131131
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متاخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  تسیل  قبط  سانجا 

ینیسح سانجا 09138542862  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ 
1101090214000016 زاین :  هرامش 

متاخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نناک  IOS لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988138913 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - ماما نابایخ  متاخ -  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32572356-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32573474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش لبمسا   لبمسا هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 132132
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یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  ههامکی /  تخادرپ  تسویپ /  مالعتسا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005438000469 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  ههامکی /  تخادرپ  تسویپ /  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: 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

هتسبرادم6169735 نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 12)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا6169851 اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ 
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم دک 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاموزلم6169908 یا و  هداج   OUTDOOR یتراظن نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  هحفص 73)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کساج6169913 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص6169982 هحفص 12)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

نادگج6170015 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادربملیف6170091 یساکع و  هحفص 12)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

6170109a7 l V لدم افلآ  زنلاب -- هارمه  ینوس  نیبرود  ددع  کی  هحفص 12)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

C9SC9S لدم   لدم رلرتنک   رلرتنک وو   نفورکیم   نفورکیم وو   نیبرود   نیبرود اباب   هارمه   هارمه سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 133133
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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

رورس6170151 هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لپونم6170204 لکد  نویسادنف و  ارجا  لمح  هحفص 12)هیهت  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادربریوصت6170275 سکع و  هحفص 12)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6170339 حرش  قباطم  تاقلعتم  ریاس  هارمه  هب  یساکع  هحفص 12)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6170356( ینایم شوگ  هیوهت  هلول  شوگ (   vt هحفص 12)بویت نیبرود  ( نیبرود

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

6170454/ .هشاو یاتسور  یرایهد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلول6170553 -8 لسکب میس  یموینیمولآ  هبعج  - یناراب سکاب  - چوس -3*2/5 قرب لباک  cat6 لباک
لوژامرواپ - یسکلف

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراجت6170664 مان   NZC-MB515U-SWMA لدم  IP هتسب رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دورو6170704 راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب   ) ناوخ کالپ  نیبرود 
 ( وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  و 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6170730 زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  هحفص 73)چیئوس 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6170731 لبمسا  هنایار  هحفص 12)سیک  نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم6170750 هارمه  هب  بو  تحت  ناوخ  کالپ  رازفا  هحفص 12)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6171022 هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6171039 نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 هحفص 73)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6171239C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هحفص 12)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6170213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ssD A دراهددع 15 دادعتو logitech لدم MK270 دروبیکو سومددع  20 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  زایندروم  s650sata لدم Deta128

1101091319000162 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شیدنا ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8310W لدم لاکیتپا  میس  یب  سوم  میس و  یب  دیلک  هحفص  تس  الاک :  مان 
نطو

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تساوخرد  قبط  افطل.دشاب  یم  یمازلاروتکاف  شیپ.دشابربتعم  یتکرش  یتناراگ  یاراد  تاعطق.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  هنوگره  تروصرد.دوش  یراذگ 

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

ssD AssD A دراهددع دراهددع 1515 دادعتو دادعتو logitechlogitech لدم لدم MK270MK270 دروبیکو دروبیکو سومددع   سومددع 2020 دادعت.دشاب دادعت.دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   زایندروم   زایندروم s650satas650sata لدم لدم Deta128Deta128
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ناتسدرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهیدنمزاین  تاصخشم و  اب  یا  یپ  چا  ویارد  پیت  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب تنامض  لاس  یاراد 3  لانیجروا و  دیاب  قوف  دراوم  هیلک 

1101003846000019 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LTO لدم هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Tape Library لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس -2 .دیامن یراذگراب  ار  نآ  سردآ  تادنتسم و  هتشاد و  یمسر  رتفد  جدننس  رهش  رد  یتسیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  - 1  : طیارش  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  روشک و  هنایار  یفنص  نامزاس  اتفا و  نامزاس  یاهزوجم  یاراد  - 3 .تسا زاجم  اه  تساوخرد  در  ای  دأت  رد  قباوس  یسررب  زا  سپ 

6617713155 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  راولب  شبن  - نارادساپ راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666190-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666190-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد  33 یاراد وو   لانیجروا   لانیجروا دیاب   دیاب قوف   قوف دراوم   دراوم هیلک   هیلک تسویپ   تسویپ یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   یایا   یپیپ   چاچا   ویارد   ویارد پیت   پیت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب تنامض   تنامض لاس   لاس
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000272 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 149 ھحفص 106 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dlc3bgjerq2ad?user=37505&ntc=6170474
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6170474?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درگنسوس ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج  . هناماس یتسویپ  کرادمرد  هدش  تبث  ینف  تاصخشم  قبط.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   nas هاگتسددیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا

1101091740000043 زاین :  هرامش 
درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یدمحا  سدنهم  09173403106 .دوش لاسراروتکاف  اب  هارمه  یتنارگ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

nasnas هاگتسددیرخ هاگتسددیرخ ناونع : : ناونع 137137
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدم ربمان و  تراپ  اب  یلصا و   Retail کپ تروصب  طقف  اه  دراه  یمامت  - 

.تسا لوبق  لباق  هدش  دیق  ربمان 
1101092409000277 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  یرازفا  مرن  هتسب  دراه و 2  ددع  هظفحم و 97  ددع  اب 3  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC
تس 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  هباشم و  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  تیولوا  دش 2- دهاوخ  لاطبا  تمیق  داهنشیپ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراپ تراپ اباب   وو   یلصا   یلصا   RetailRetail کپکپ   تروصب   تروصب طقف   طقف اهاه   دراه   دراه یمامت   یمامت تسویپ - ) - ) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا لوبق   لوبق لباق   لباق هدش   هدش دیق   دیق ربمان   ربمان لدم   لدم وو   ربمان   ربمان

138138

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

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

زا 149 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/beswaerqrqav4?user=37505&ntc=6171077
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6171077?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000601 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N123.5MLA دک  Maxistrip-Nexans-LC لدم  multi mode لیتگیپ هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N205.611 دک  Nexans/LC لدم  multi mode یرون ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات   ADVANTECH یتراجت مان   SFP-GSX/LC-AE لدم  multi mode 1000 base-sx یرون ربیف  روتکناک  الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2M Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   5M Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق یراذگراب  زا  لبق  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  تسیل  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تمیق  مالعتسا  .دیئامرف و  تقد  یتساوخرد  یالاک  هب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: 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

سومددع6170213 20 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا 
ssD A دراهددع 15 دادعتو logitech لدم MK270 دروبیکو

.دشاب یم  زایندروم  s650sata لدم Deta128

هحفص 103) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هیلک6170214 تسویپ  یاهیدنمزاین  تاصخشم و  اب  یا  یپ  چا  ویارد  پیت  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی 
دنشاب تنامض  لاس  یاراد 3  لانیجروا و  دیاب  قوف  دراوم 

هحفص 103) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

رورس رورس قاتا   قاتا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 139139
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6170474 تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 103)هس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6170706nas هحفص 103)هاگتسددیرخ زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هلاناک6170730 زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  هحفص 73)چیئوس 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طقف6171077 اه  دراه  یمامت  تسویپ - ) ینف  تاصخشم  قباطم   ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ 
.تسا لوبق  لباق  هدش  دیق  ربمان  لدم  ربمان و  تراپ  اب  یلصا و   Retail کپ تروصب 

هحفص 103) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6171387 قاتا  یکدی  هحفص 103)تاعطق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6170523 یا –  هغیت  ییوردوخ ) تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هحفص 61)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیفارت6170768 لرتنک  هحفص 61)هناوتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6170178 - ناوخ تراک  هاگتسد   - یقرب لفق  - هنایار رلرتنک  تراک  ددرت - لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مب6170379 هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاهمتسیسیاهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینفد6170523 یا –  هغیت  ییوردوخ ) تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هحفص 61)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاقلعتم6170750 هارمه  هب  بو  تحت  ناوخ  کالپ  رازفا  هحفص 12)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

یرادربملیف6170091 یساکع و  هحفص 12)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفت یکشزپناور  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  یکشزپناور  ناتسرامیب  تهج  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030697000004 زاین :  هرامش 

تفت تفت  یکشزپناور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دزی ناتسا  یکشزپناور  ناتسرامیب  تهج  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991934986 یتسپ :  دک  یکشزپناور ،  ناتسرامیب   - یتشهب دیهش  راولب  تفت - تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32632004-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632355-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی دزی ناتسا   ناتسا یکشزپناور   یکشزپناور ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج هدش   هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 140140
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتابکا  ناتسرامیب  تهج  رورس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000048 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سانجا  لیوحت  - 2  . تسا یتسویپ  کرادم  کالمو  تسا  هباشم  دک  یباختنا  یالاک  دک  تسا و  یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدنشورف  هدهعب  تدوع  هنیزه  کیتامروفنا  دحاو  دیئات  مدع  تروص  رد  هک  تسا  رکذب  مزال  تسا و  ناتابکا  ناتسرامیب 

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تشدورم  رورس  یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000290 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAXTOR یتراجت مان   INTERNAL لدم  GB 320 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تشدورم  رورس  یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب تهج   تهج رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

رورس رورس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000090 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط هیوست  دامنیراذگ  راب  هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزهددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  تسویپ  تسیل 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف تاقیقحت و  مولع  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 17 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم ههام  هیوست 2  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تسیل  قبط 

1101000031000083 زاین :  هرامش 
یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ههام  هیوست 2  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ تسیل  قبط 

1466664891 یتسپ :  دک  یبونج ،  نازوریپ  شبن  نازمره - -خ  نیدروخ راولب  -2 زاف برغ - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82233738-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 143143

GBGB  146146 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 144144
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا6169851 اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ 
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم دک 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6170151 هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دزی6170392 ناتسا  یکشزپناور  ناتسرامیب  تهج  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  ددع  هحفص 111)کی  رورس  ( رورس

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

ددع6170441 دادعت 16   ram2934 64g ددع دادعت 26   CPU 6248R GOLD g10 ددع دادعت 8 
hpe hba 16G P9D94A

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6170601 قاتا  نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  یارجا  یحارط و  هحفص 8)دیرخ ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زکرم6170657 رورس  قاتا  رد   fm200 قیرح افطا  متسیس  هحفص 23)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتراجت6170664 مان   NZC-MB515U-SWMA لدم  IP هتسب رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6170744 تهج  رورس  هاگتسد  هحفص 111)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

رورس6170986 یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  هحفص 111)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6171084 هحفص 111)هنایار  رورس  ( رورس

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

6171134GB 146 تیفرظ رورس  کسید  هحفص 111)دراه  رورس  ( رورس

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

کیفارت6171161 لرتنک  زکرم  لیمکت  هحفص 61)زیهجت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رورس6171305 قاتا  کیتاموتا  دنمشوه و  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 23)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6171387 قاتا  یکدی  هحفص 103)تاعطق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تخوس6171391 دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  هحفص 34)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6171458 رورس  چوس و  یزادنا  هار  بصن و  , دیرخ یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   LEVEL TRANSMITTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000625 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( رتیمسنرت  ) حطس هدنتسرف  ای  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEVEL TRANSMITTERLEVEL TRANSMITTER ناونع : : ناونع 145145
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005317 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نرق رتسگ  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   APLISENS یتراجت مان   APR-2200ALW لدم راشف  فالتخا  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

07063774-093  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم یامد  جیگ  امد و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001120 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LT20LT20 لدم   لدم رتیمسنارت   رتیمسنارت لول   لول یارب   یارب اهروسنس   اهروسنس ناونع : : ناونع 146146

عجرم عجرم یامد   یامد جیگ   جیگ وو   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 147147
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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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   LEVEL TRANSMITTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000627 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( رتیمسنرت  ) حطس هدنتسرف  ای  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6170561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Electrolab(Fermac360 تکرش  FE-01-vv-1 یماد یراه  یرتیل  روتنامرف 10   DO روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000458 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
DO:Disslved oxygen Order No:D1505 Electrolab for fermac 360 - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  طیارش  تیاعر  هناماس  رد  تکرش  تهج  .دشابن  هباشم  دک  ناریا  .دوش  یم  یسررب  تادراو  هگرب  .هتفه  رثکادح 3  لیوحت  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEVEL TRANSMITTERLEVEL TRANSMITTER ناونع : : ناونع 148148

تکرش تکرش   FE-0 1 - vv- 1FE-0 1 - vv- 1 یماد   یماد یراه   یراه یرتیل   یرتیل   1010 روتنامرف   روتنامرف   DODO روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 149149
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک ،  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  لباک ،  روسنس  9930131 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985008872 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریگارف تعنص  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم  ریگارف  تعنص  لرتنک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CSF-CAV1 لدم  NTC امد روسنس  لباک  الاک :  مان 
ددع 2,500 دادعت : 

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

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک ،  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  لباک ،  روسنس  9930131 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 150150
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132492  اب  قباطم  روسرپمک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008886 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوه روآون  هدننک  هضرع  عجرم   BOGE یتراجت مان   639002802P لدم اوه  روسرپمک  دربراک  لماک  امد  روسنس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 325  یکیناکم  لیب  کیلوردیه  متسیس  ریش  لماک  دیئونولس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم  تاراما  هدنزاس  روشک   FTI GROUP FZCO هدنزاس عجرم  اوه  روسرپمک  دربراک  هعطق  روتایدار  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ هطوبرم  مرف  رد  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدنشورف  هکیتروصرد  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  یسررب  دهدن  رارق  مالعتسا  یمومع  طیارش 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسرپمک روسرپمک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 151151
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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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6171533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ATC onboard متسیس یقربریشو  مگارفایدو  اوهروسنس  یکدی  ملق   3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000229 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 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

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

6169626LEVEL TRANSMITTER(115 هحفص روسنس  ( روسنس

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

6170239LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  هحفص 115)اهروسنس  روسنس  ( روسنس

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

عجرم6170403 یامد  جیگ  امد و  هحفص 115)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6170492LEVEL TRANSMITTER(115 هحفص روسنس  ( روسنس

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

تکرش6170561  FE-01-vv-1 یماد یراه  یرتیل  روتنامرف 10   DO هحفص 115)روسنس روسنس  ( روسنس

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

لباک6170572 هحفص 115)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

جنس6170637 زاگ  هاگتسد  رتلیف  هحفص 23)روسنس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روسرپمک6170716 هحفص 115)تاعطق  روسنس  ( روسنس

ATC onboardATC onboard متسیس متسیس یقرب   یقرب ریش   ریش وو   مگارفاید   مگارفاید وو   اوه   اوه روسنس   روسنس یکدی   یکدی ملق   ملق   33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 152152
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6171533ATC onboard متسیس یقرب  ریش  مگارفاید و  اوه و  روسنس  یکدی  ملق   3 هحفص 115)دیرخ روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6169819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101096683000714 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

جیهال نراک  یدیما  یزاس  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AUTONICS یتراجت مان   PROXIMITY PR18-8DP لدم یتعنص  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 33 دادعت : 

1401/11/30 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 

07731311460-1457-1461-1458-1463-1469

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

proximity probproximity prob ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 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

6169906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   LBS دیلک چیئوس  رکیرب  دول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000129 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

تس  2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6170596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ  ریالم - نادنز  لیوحت   - هباشم دک  ناریا  یا 1/2 -  هوزر  لاصتا  اب  رتمیتناس  لوط 40  اب  یسیطانغم  جیگ  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004918000190 زاین :  هرامش 

ریالم نادنز  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SOR EUROPE LTD هدنزاس عجرم  چیئوس  لول  یتراجت  مان   733A-F4D- B- A2-S3-CLX لدم یسیطانغم  عون  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

سراپ خرس  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571713561 یتسپ :  دک  باشوش ،  یتعنص  کرهش  یوربور  ریالم - ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448346-081  ، 32448368-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448368-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LBSLBS دیلک   دیلک چیئوس   چیئوس رکیرب   رکیرب دول   دول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

1/21/2 یایا   هوزر   هوزر لاصتا   لاصتا اباب   رتمیتناس   رتمیتناس   4040 لوط   لوط اباب   یسیطانغم   یسیطانغم جیگ   جیگ لول   لول ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6171018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001309 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6171335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001658 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یددع نتراک 1  یدنب  هتسب  عون  هسانش 01.0501.200  دک  چنیا  چنیا 24  بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یپوکسوراپال  دربراک   TFT شیامن هحفص  عون  روتینام  الاک :  مان 

ناربارب بط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیارکا   CONTACT هدنزاس عجرم   CONTACT یتراجت مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  تسویپ  دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  ینف  داهنشیپ 

دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا 
دشاب لخاد  تخاس  تسیابیم  الاک 

نفلت 53182231

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182231-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

6169819proximity prob(121 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

6169906LBS دیلک چیئوس  رکیرب  دول  هحفص 121)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

سیفروا6170088 تس  هارمه  هب  روتکویچکا  لاکیناکم  چیئوس  هحفص 34)ریش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هلول6170553 -8 لسکب میس  یموینیمولآ  هبعج  - یناراب سکاب  - چوس -3*2/5 قرب لباک  cat6 لباک
لوژامرواپ - یسکلف

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6170580 رتور و  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا ردرد   اضاقت   اضاقت حرش   حرش قبط   قبط چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 157157

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

یا 61705961/2 هوزر  لاصتا  اب  رتمیتناس  لوط 40  اب  یسیطانغم  جیگ  هحفص 121)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6170695 هکبش  رتور  یرون - ربیف  هکبش   SFP هحفص 34)لوژام هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تنرتنیا6170722 تراک و  میس  اب   TFi60-G1 لدم  TD-LTE هحفص 34)مدوم هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هلاناک6170730 زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  هحفص 73)چیئوس 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6170936 تسیل  قبط  رتویپماک  هحفص 34)تاعطقدیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6171018 هحفص 121)ورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6171335 دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  چنیا  هحفص 121)روتینام 24  چیئوس  ( چیئوس

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

تخوس6171391 دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  هحفص 34)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6171485PDH MUX رسکلپ یتلام  یرون / ربیف  هعطق  هدننک  فیعضت  هنایار / هکبش  اتید  هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   88 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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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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیزوپماک دنمشوه  زاف  کت  چوس  میات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005353000158 زاین :  هرامش 

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نسح دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   IP54 تظافح هجرد   A 400-25 نایرج تدش   V 380 ژاتلو زاف  هس  فیعض  راشف  یراوید  قرب  ولبات  الاک :  مان 

یهلا فیس 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد رادیرخ  تسا  هدنشورف  هدهع  هب  هلماعم  ینوناق  تاروسک  هنوگ  رهورف  هدهع  هب  دمآ  تفر و  تامدخ و  ماجنا  هنومن ،  لاسرا  ، الاک لیوحت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی و  در 

.ددرگ دیئات  اضما و  رهم ، امتح  اه  تسویپ  ینف و  تاصخشم  •

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

VV  380380 ژاتلو   ژاتلو زاف   زاف هسهس   فیعض   فیعض راشف   راشف یراوید   یراوید قرب   قرب ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 158158

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولوا  دشاب ) یم  تسویپ  هب  الاک  حرش   ) differential pressure switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003401 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   PS لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  داهنشیپ  هارمه  هب  تسیاب  یم  ینف  تاصخشم  گولاتاک.دشاب و  یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  2 تخادرپ : هوحن  .ددرگ  یمن  یسررب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

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

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6170842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FS 16-02 پیت چوس  ولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000605 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هغارم لارام  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   IT یتراجت مان   SQ لدم نایرج  لصو  عطق و  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشاب - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ددرگ – هیارا  تمیق  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ، 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

differential pressure switchdifferential pressure switch ناونع : : ناونع 159159

نایرج نایرج لصو   لصو وو   عطق   عطق یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 160160

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

6170019V 380 ژاتلو زاف  هس  فیعض  راشف  یراوید  قرب  هحفص 125)ولبات  چوس  ( چوس

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

سیفروا6170088 تس  هارمه  هب  روتکویچکا  لاکیناکم  چیئوس  هحفص 34)ریش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاصخشم6170338 حرش و  اب  قباطم   WS-C3850 12S-S NEW ORIGINAL وکسیس چوس 
تسویپ

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6170416CiSCO Catalyst 3750X-24S-S SWITCH *2 CISCO Catayst 3750X-24T-S
SWITCH*2 CISCO GLC-SX-MMD SFP 1000Base-SX*54

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هلول6170553 -8 لسکب میس  یموینیمولآ  هبعج  - یناراب سکاب  - چوس -3*2/5 قرب لباک  cat6 لباک
لوژامرواپ - یسکلف

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6170705differential pressure switch(125 هحفص چوس  ( چوس

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

نایرج6170842 لصو  عطق و  یبد  هحفص 125)چوس  چوس  ( چوس

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

هکبش6171458 رورس  چوس و  یزادنا  هار  بصن و  , دیرخ یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یناریا  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000434 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یریاشع هیضرم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یک  ید  یت  یتراجت  مان   EB-200 لدم یتوص  متسیس  نوفده  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره تروصرد  دشاب  یم  هزور  تخادرپ 45  هدنشورف  اب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یارادامتح  اهالاک  ) دامرفب سامت  یرادا  میات  هرامشاب 09133005188  ینف  لاوس 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912419-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ قبط   قبط یناریا   یناریا یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 16 116 1

رتویپماک رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  رتویپماک  رازفا  تخس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101090260000901 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 1TB BLUE لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   CRUCIAL-BALLISTIX یتراجت مان   BLS8G4D240FSE لدم  GB 8 تیفرظ هنایار   DDR-4 مر الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

روپ ناحیر  نمحرلادبع 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   GREEN لدم  GB 240 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

GREEN یتراجت مان   G600 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یروآ نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 2 تیفرظ  GEFORCE GT 730 لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  رتویپماک  رازفا  تخس  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا یشان  یتسیز  طیحم  توص  یریگ  هزادنا  یاه CGS و  هاگتسیا  رتیه  شکدود  یجورخ  یاه  هدنیالآ  یریگ  هزادنا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا حطس  رد   TBS راشف لیلقت  یاه  هاگتسیا 

1101091556000116 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  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 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  ار  تسویپ  لیاف  دنشاب و 3  تسیز  طیحم  زوجم  یاراد  تسیابیم  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتوص6169982 هحفص 12)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادربملیف6170091 یساکع و  هحفص 12)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6170113 قبط  یناریا  یتوص  هحفص 128)متسیس  توص  ( توص

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

یرادربریوصت6170275 سکع و  هحفص 12)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

رتویپماک6170368 رازفا  تخس  هحفص 128)تاعطق  توص  ( توص

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

تاقلعتم6170750 هارمه  هب  بو  تحت  ناوخ  کالپ  رازفا  هحفص 12)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریگ6171373 هزادنا  یاه CGS و  هاگتسیا  رتیه  شکدود  یجورخ  یاه  هدنیالآ  یریگ  هزادنا  تایلمع 
یتسیز طیحم  توص 

هحفص 128) توص  ( توص

یتسیز یتسیز طیحم   طیحم توص   توص یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا وو     CGSCGS یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا رتیه   رتیه شکدود   شکدود یجورخ   یجورخ یاه   یاه هدنیالآ   هدنیالآ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درگنسوس ینامرد  زکرم   :: 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

6169769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  تمسقرد  تاصخشم   - یهد تبون  کسویک  - هاگتسد 3 دادعت vgaوhdmi تروپ یاراد  جنیا  روتینامدیرخ 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا.دشابیم  یرازگراب  هناماس 

1101091740000040 زاین :  هرامش 
درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  MB17940 لدم  in 17 یپمال روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ادن هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کیتامروفنا  زادرپ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  ادن  یتراجت  مان   NQ8000 لدم یلباک  یهد  تبون  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 

کیتامروفنا زادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L2000CN لدم  in 20 زیاس درادناتسا  یرس   LCD روتینام الاک :  مان 

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

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنیا جنیا 5050 روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ( bionet هاگتسد صوصخم   ) 152mm گنیروتینام لاتف  ذغاک  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000299 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لور  500 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  لمع  قاتا  یشوهیب  روتینام  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000318 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   IOA VISION لدم یکشزپ  یشوهیب  قمعروتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ( ( bionetbionet هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم  ) ) 152152 mmmm  گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک لور   لور ناونع : : ناونع 165165

(( تسا تسا دات   دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   لمع   لمع قاتا   قاتا یشوهیب   یشوهیب روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 166166

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

6170305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ام کالم  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  زا  یتسویپ .  لیاف  تاصخشم  قبط  چنیا  یتعنص 55   LED روتینام هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یتسویپ  لیاف 

1101001517000033 زاین :  هرامش 
نادمه هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 55 زیاس  55SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دریگ یم  تروص  نادمه  هاگدورف  لحم  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  یدقن  هیوست  دشاب .  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  روتینام   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص   LEDLED  روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 167167

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

6170401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادمرد تساوخرد  یلک  تاصخشم  - یناریا سنج.تسا  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  - رنکسا - رگباچ - روتینام - سیک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هناماس  یتسویپ 

1101091740000041 زاین :  هرامش 
درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2055  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
وستیجوف  fi5015c لدم  A4 رنکسا الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یدمحا  سدنهم  09178846854 .دوش لاسرا  روتکاف  اب  هارمه  یتناراگ   . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا -- رگباچ رگباچ -- روتینام روتینام -- سیک سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 168168

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

6170436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دوجوم  تسویپ  رد  تاصخشم  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000064 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   MF 4010 لدم هراک  یرزیل 3  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زا  سپ  یدقن و  تروص  هب  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  دهع  هب  یرادناتسا  هب  لیوحت  لقن و  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  همان  تنامض  یاراد  دیاب  الاک.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ.دشابیم  طوبرم 

3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام سیک -  -  سیک هراک -  -  هراک یرزیل  33   یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ همیمض  روتکافشیپ  افطل   ) fc 1400 لدم  Bionet گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج   US و TOCO بارپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000302 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/02هرامش زا   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170791 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر دیهش  تفن  رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 24/487/545/225  غلبم 

لایر نیمضت 1/230/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

82-33513081-076 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکافشیپ   روتکافشیپ افطل   افطل  ) ) fc  1400fc  1400 لدم   لدم   BionetBionet گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج   USUS وو     TOCOTOCO بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 170170

رابنا رابنا ردرد   بآبآ   وو   موف   موف روتینام   روتینام تجتج   بصن   بصن وو   لایرتم   لایرتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 171171
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/02هرامش زا   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6170792 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر دیهش  تفن  رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 24/487/545/225  غلبم 

لایر نیمضت 1/230/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

82-33513081-076 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  یاهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  قبط  لارتناس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101005896000090 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   ICN-W110-V1.0 لدم هچراپکی  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یاهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  قبط  لارتناس  هاگتسد 

دشابیم یمازلا  ناگدننک  نیمات  طسوت  نآ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  ندومن  رهم  لیمکت و 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33307000-041  ، 33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ وو   موف   موف روتینام   روتینام تجتج   بصن   بصن وو   لایرتم   لایرتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 172172

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لارتناس   لارتناس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 173173
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هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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

6171144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش عوجر  یتسویپ  لیاف  هب  افطل  تسا /  هباشم  یتساوخرد  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000314 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یجان رتسگ  نیمات  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SCANNER یتراجت مان   HFDU14 لدم دیفس  هایس  یگنر و  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 

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

سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3300 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH یتراجت مان   MK120 Corded Desktop 002562-920 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

گنژاوآ
تس 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   APH310 لدم  MB ASUS PRIME H310 R2 CPU CORE 13 8100 RAM DDR4 4GB HDD ITB PG43W لماک هنایار  سیک  الاک :  مان 

هدنزاس عجرم  دقاف  هعلقاپ  یرهاط  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یمیرک  09193130518 دصقم /   fob :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار سیک   سیک -- دیفس دیفس هایس   هایس وو   یگنر   یگنر تشگنا   تشگنا رثا   رثا رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 174174
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نادابآ هاگدورف   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6171252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یتعنص  روتینام  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005423000002 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  هاگدورف  برد  ات  الاک  لاسرا  هنیزه 
بیط سدنهم   09163332138 ییوگخساپ :  تهج  سامت 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53118013-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6171493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175

NIPPEL HEXAGONAL .DOUBLE .MALENIPPEL HEXAGONAL .DOUBLE .MALE ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  / NIPPEL HEXAGONAL .DOUBLE .MALE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006031 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INOMED هدنزاس عجرم  باصعا  گنیروتینام  هاگتسد   Replacement tubes nipples لدم هعطق  دورتکلا  الاک :  مان 
اناداپسا بط  ماهر 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BOTH WELL STEEL FITTINGS CO هدنزاس عجرم   in 2 زیاس یدالوف  سنج   ASTM A105 هلول هروسام  هرهم  الاک :  مان 

اتلد تاترما  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
سیندآ غورف  هدننک  هضرع  عجرم   MALE STRAIGHT UNION یتراجت مان   2x50 in\1 1 زیاس یجنرب  چیپور  گنلیش  هب  هلول  میقتسم  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

CANGZHOU هدنزاس عجرم  زاگ  ورشیپ  الاک  نیمن  هدننک  هضرع  عجرم   ELBOW یتراجت مان   in 24 زیاس یدالوف  سنج  زرد  نودب  هجرد  هلول 90  ییوناز  الاک :  مان 
نیچ  SHENLONG PIPE MANUFACTURING CO LTD

ددع 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا داتدروم  هاگشیامزآرد  تسویپ  لمعلاروتسد  ساسارب  تست  ماجنا  تهج  اضاقت  مالقازا  یرادرب  هنومن  تکرش  نیا  هبالاک  لاسرازا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک  " انمض تفرگ  دهاوخ  ماجنا  تکرش 

(2 متیا یارب   PRO-MAT-02/4یاهمتیا 3و1و یارب  PRO-MAT-01)

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

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

جنیا6169769 روتینام 50 هحفص 131)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

همیمض6170053 روتکاف  شیپ  ( bionet هاگتسد صوصخم   ) 152mm گنیروتینام لاتف  ذغاک  لور 
ددرگ

هحفص 131) روتینام  ( روتینام

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

تسارح6170224 یزکرم  گنروتینام  قاتا  هحفص 7)ثادحا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زین6170235 هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  لمع  قاتا  یشوهیب  روتینام  هاگتسد   4
( تسا دات  دروم 

هحفص 131) روتینام  ( روتینام

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

چنیا6170305 یتعنص 55   LED روتینام هاگتسد  کی  هحفص 131)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6170368 رازفا  تخس  هحفص 128)تاعطق  توص  ( توص

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

رنکسا6170401 - رگباچ - روتینام - سیک هحفص 131)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6170436 سیک -  هراک -  یرزیل 3  هحفص 131)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

هلول6170553 -8 لسکب میس  یموینیمولآ  هبعج  - یناراب سکاب  - چوس -3*2/5 قرب لباک  cat6 لباک
لوژامرواپ - یسکلف

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6170629 یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  هحفص 7)یرادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

افطل6170660  ) fc 1400 لدم  Bionet گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج   US و TOCO بارپ
( ددرگ همیمض  روتکافشیپ 

هحفص 131) روتینام  ( روتینام

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

لاووئدیو6170665 یتعنص  روتینام  هاگتسد  هحفص 58)دیرخ 4  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

ددع6170776 6 دود روتکتد  ددع  ریذپ 18 سردآ  یمشچ  یرتاب  هارمه  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3
گنیروتینام یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا6170791 رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هحفص 131)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

بآ6170792 موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هحفص 131)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

تفن6170878 رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هحفص 8)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ورین6170904 هیذغت  متسیس  گنیروتینام  تیریدم و  تهج  تازیهجت  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم6171094 دکناریا  هدش  یراذگراب  یاهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  قبط  لارتناس  هاگتسد 
دشابیم

هحفص 131) روتینام  ( روتینام

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

لماک6171144 هنایار  سیک  - دیفس هایس  یگنر و  تشگنا  رثا  هحفص 131)رنکسا  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6171252 لیاف  تاصخشم  قبط  یتعنص  روتینام  هاگتسد  کی  هحفص 131)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6171335 دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  چنیا  هحفص 121)روتینام 24  چیئوس  ( چیئوس

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

6171493NIPPEL HEXAGONAL .DOUBLE .MALE(131 هحفص روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

هتسبرادم6169735 نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 12)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کساج6169913 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادگج6170015 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6170151 هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6170730 زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  هحفص 73)چیئوس 4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6171022 هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6171039 نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 هحفص 73)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6170271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب   Tape Librery هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000271 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

همیمض6170115 یتسویپ  کرادم  قیاطم  یهد  تبون  رازفا  هحفص 12)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب6170162 یزاس  بلاق  یحارط  یشزومآ  هرود  یرازگرب  روظنم  هب  اناوت  حالصیذ و  یرجم  باختنا 
CATIA رازفا مرن  کمک 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک6170193 سوریو  یتنآ  ناونع  بصن  شزومآ و  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6170271Tape Librery هاگتسد هحفص 143)کی  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دورو6170704 راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب   ) ناوخ کالپ  نیبرود 
 ( وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  و 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6170750 هارمه  هب  بو  تحت  ناوخ  کالپ  رازفا  هحفص 12)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Tape LibreryTape Librery هاگتسد   هاگتسد کیکی   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

اسرب6170985 زاسمتسیس  رتسب  رد  یرادربهرهب  یاهدحاو  تیریدم  هناماس  هحفص 12)یزاسهدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک6171024 سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طقف6171077 اه  دراه  یمامت  تسویپ - ) ینف  تاصخشم  قباطم   ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ 
.تسا لوبق  لباق  هدش  دیق  ربمان  لدم  ربمان و  تراپ  اب  یلصا و   Retail کپ تروصب 

هحفص 103) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6171418GSB تلود تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت6171484 هناماس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  بصن ، هحفص 12)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6170454/ .هشاو یاتسور  یرایهد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 73)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6170198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدنرادهگن  هیاپ  هارمهب  ( ددع x400 LVe(2 لدم امیتپا  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک زور  هیوست 30  درکرهش 

1101003935000278 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدنرادهگن  هیاپ  هارمهب  ( ددع x400 LVe(2 لدم امیتپا  روتکژرپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور   30

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

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

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 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

6171102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  هیوست 30  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000279 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 

ددع 4 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  روتکژرپ  وئدیو   :: 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

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد لیوحت   لیوحت تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ هارمهب   هارمهب (( ددع ددع x400  LVe(2x400  LVe(2 لدم   لدم امیتپا   امیتپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع
یراک یراک زور   زور   3030 هیوست   هیوست درکرهش   درکرهش

178178

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 روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 179179

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6171300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

benq ms560 روتکژرپ وئدیو  ددع  دیرخ 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000103 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   MS510 روتکژورپ الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هجو 6 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب شورفزا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  سانجا  هباشمدک  ناریا 

دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ 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

هباشم6170198 دک  ناریا  زا  هدنرادهگن  هیاپ  هارمهب  ( ددع x400 LVe(2 لدم امیتپا  روتکژرپ  وئدیو 
یراک زور  هیوست 30  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا 

هحفص 145) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

هاگشناد6171102 لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  روتکژرپ  وئدیو 
یراک زور  هیوست 30  درکرهش 

هحفص 145) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

6171300benq ms560 روتکژرپ وئدیو  ددع  هحفص 145)دیرخ 2 روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

benq ms560benq ms560 روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ددع   ددع 22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 180180
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره هاگشناد   :: 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 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

6170077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یشزومآ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030339000065 زاین :  هرامش 

ناگزمره هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناروآون یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAXELL هدنزاس عجرم   MAXELL یتراجت مان   MC-Ex353 لدم یشزومآ  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

قیقحت
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
سیرد هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   laser jet 2035 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شهاک لامتحا  تمیق  هب  هجوت  اب  قاروا 26/3/1404 3 - دیسر  رس  دشاب  یم  قاروا  اب  تخادرپ  دشاب 2 -  یم  یموب  ناگ  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  دوجوم  الاک  شیازفا  ای 

7916193145 یتسپ :  دک  بانیم ،  سابعردنب  هداج  رتمولیک 9  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33711030-076  ، 33711028-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711028-076 :: 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

یرادا6170077 یشزومآ  تازیهجت  هحفص 148)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاووئدیو6170665 یتعنص  روتینام  هاگتسد  هحفص 58)دیرخ 4  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یرادا یرادا یشزومآ   یشزومآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 181181
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

کیفارت6170768 لرتنک  هحفص 61)هناوتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیفارت6171161 لرتنک  زکرم  لیمکت  هحفص 61)زیهجت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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