
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  • 6

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 49

140 1140 1 نمهب   نمهب   66 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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 

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8181 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 3  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( 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  • 63

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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  • 66

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001010000092 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215809 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهامندادخر لیلحت  تیریدم و  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  بصن و  تامدخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( SIEM) یتینما

یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لیلحت تیریدم و  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  بصن و  تامدخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

(siem) یتینما یاهامندادخر 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/03/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارعم  دابآرهم خ  هاگدورف   ، 1387835183 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

(( SIEMSIEM)) یتینما یتینما یاهامن   یاهامن دادخر   دادخر لیلحت   لیلحت وو   تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نمهبهرامش  4 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس نمهب 1401   20 هبنشجنپ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 11:00   1401

12:00

petroyada.ir :: عبنم : عبنم دانسا لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 12:00 نمهب 1401   20 هبنشجنپ ،

6216223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PR-2007 Instrument Tools یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، ناریا رهم  کناب  یوربور  یتایح ، شبن  دنز ، یردان و  نیب  مهدا  نابایخ  سردآ :  هب  مهدا - ) هبعش   ) زاوها سکاپیت  کی  هبعش  سکاپیت -  رتفد  زاوها -   :: سردآ سردآ
کالپ 16

رف یدیشر   , یملاس روپمارهب , یرهاوج , ناگدنریگ : 

02124971278 02124971174 02124971210 02124971147 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادار6216193 یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  یارجا  تهج  راکنامیپ  بذج 
لقن لمح و  تیرومام 4 - یا  هیامرس  یاه  ییاراد  کلمت  مرف  رد  روهار  سیلپ  دک  یاراد 

یاهولبات بصن  حرط  رهش - کیفارت  لقن و  لمح و  دنمشوه  یاه  هناماس  همانرب  کیفارت 
نیبرود زیهجت  بصن و  ریمعت و  دیرخ  هژورپ  ریسم - نعت  ییاسانش و  یگدننار  ییامنهار و 

یکیفارت یاه 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روهار6216285 سیلپ  دک  یاراد  رادار  یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  هحفص 14)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Instrument ToolsInstrument Tools ناونع : : ناونع 22
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سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-GTG INSTRUMENT1-T-02045 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/17هرامش ات  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

www.pgsoc.ir :: عبنم خروم 1401/11/01عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GE یزاگ یاه  هاگورین  قیقد  رازبا  یکدی  اعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، نیبروت رود  شزغل  یریگ  هزادنا  یکینورتکلا  یاهلوژام  روسنس و  لیبق  زا  روتارنژ  نیبروت و  یور  رب  هدش  بصن  قیقد  رازبا  یکدی  تاعطق  نیمأت  دراد  رظن  رد 

توعد ربتعم  یاهتکرش  همه  زا  نیاربانب  دنک  راذگاو  طیارش  دجاو  هدننک  نیمأت  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ....و  هاگورین  تخوس  لرتنک  قارتحا  هلعش  صیخشت 
هراتس تفن  تکرش  هاگبو  رد  جردنم  تابتاکم  لمعلا  روتسد  قباطم  ار  دوخ  یگدامآ  مالعا  همان  لاسرا  اب  خیرات 1401/10/17  ات  هصقانم  دانسا  هیهت  یارب  دوشیم 

دننک لاسرا  یکینورتکلا  تسپ  قیرط  زا  ار  دانسا  دیرخ  شیف  هارمه  هب   WWW.PGSOC.IR سردآ هب  تاصقانم  گربرس  سراف  جیلخ 

مان هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  اب  تراجت  کناب  هرامش 2390381134  باسح  هب  یزیراو  لایر  نویلیم   ) ود دانسا 2/000/000  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش 

لایر غلبم 13،000،000،000  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  نازیم 

تکرش ییافک  دوخ  راولب  تفن  نادیم  تفن  تعنص  راولب  ریمخ  ردنب  هب  سابع  ردنب  روحم  رتمولیک 13  سابع  ردنب  هصقانم  یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  روما  سراف  جیلخ  هراتس  تفن 

076 - 31310000: نفلت  - 076 076 و 31313357 -  - 31312677 :: نفلت نفلت
یلخاد 3706

WWW.PGSOC.IR :: تیاسبو تیاسبو

076 - 31313131 :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PIS-010293 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/03هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:00  ات  رثکادح   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب هتشاد  ار  لایر  درایلیم  کی  نازیم  هب  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  عیدوت  ییاناوت  تسا  مزال  رگ  هصقان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 08432723948 مالیا  یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ  یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ -  - مالیا  :: سردآ سردآ

ای 4215 یلخاد 3003   08438390000 :: نفلت :: samim.ilampetro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

08432723948 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GEGE  یزاگ یزاگ یاه   یاه هاگورین   هاگورین قیقد   قیقد رازبا   رازبا یکدی   یکدی اعطق   اعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

PARTS FOR S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERPARTS FOR S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  قطانم  ینارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  نیمضت 825/000/000  ریبک  ریما  یحطس  ریز  گنیکراپ  قیرح  اب  هلباقم  متسیس  یارجا  تازیهجت و  نیمات  یلیمکت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داهج ورتم  هاگنادیم  هژورپ  هدنامیقاب  لیمکت  تایلمع 

لایر نیمضت 340/430/000  لایر  دروارب 28/542/721/200  غلبم 

لایر هصقانم 7/000/000  دانسا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
تاصقانم دحاو  مجنپ  هقبط  نارهت -  یرادرهش  قطانم  ینارمع  نامزاس   5  - کالپ یدنق -  دیهش  نابایخ  یلامش -  یدرورهس  نارهت -  : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم 

85150000 :: 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  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت ک م ع/1903  / 7700401448 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/19هرامش  - 1401/11/4: نایاپ عورش و  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

torc.ir :: عبنم :: 1401/11/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NETWORK SWICH 9200 ددع هد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسا یمازلا  یلم  هسانش  یداصتقا و  دک  هیارا  - 186,000,000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 123) یناگرزاب ( هرادا  هناخریبد  یتشهب –  دیهش  نامتخاس  نارهت –  تفن  شیالاپ  تکرش  مق -  میدق  هداج  یادتبا  نارهت –  یناشن :   :: سردآ سردآ

43047 هطوبرم : سانشراک  یلخاد   :: 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

هژورپ هژورپ هدنامیقاب   هدنامیقاب لیمکت   لیمکت تایلمع   تایلمع  - - یحطس یحطس ریز   ریز گنیکراپ   گنیکراپ قیرح   قیرح اباب   هلباقم   هلباقم متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
هاگنادیم هاگنادیم

55

NETWORK SWICHNETWORK SWICH  92009200 ددع   ددع هدهد   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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زربلا هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1018/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

al.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس یرادهگنو  access یاه متسیسو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2260000000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1017/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

al.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس یرادهگنو  access یاه متسیسو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس یرادهگنو   یرادهگنو accessaccess یاه یاه متسیسو   متسیسو یسم   یسم لباک   لباک نادیم   نادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهبو   هنیهبو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 77

چیئوس چیئوس یرادهگنو   یرادهگنو accessaccess یاه یاه متسیسو   متسیسو یسم   یسم لباک   لباک نادیم   نادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهبو   هنیهبو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1016/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

al.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیفو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2982000000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1015/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

al.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیفو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2819000000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیفو   ربیفو یسم   یسم لباک   لباک نادیم   نادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهبو   هنیهبو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 99

یرون یرون ربیفو   ربیفو یسم   یسم لباک   لباک نادیم   نادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهبو   هنیهبو یرادهگن   یرادهگن 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 88 ھحفص 10 
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زربلا هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

al.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیفو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  3571000000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد  :: 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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، مالیا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401 ت 1 / / 694 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

wogpc.ir :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت   TCF دحاو ات  9 و 11  ، 8 ، 5 ، 3 یاههاچ زا   OPGW یارجا هیهت و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 33.050.000.000 

مالیا  برغ  یرتمولیک  دودح 75  راجیب  گنت   TCF دحاو ات  رتیپیر  هاگتسیا  9 و 11 و  ، 8 ، 5 یاه 3 ، هاچ  زا  ارجا  لحم 
هام ارجا 3  تدم 

یهاوگ هئارا  لایر -  غلبم 1.652.500.000  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت  هناماس 2001091863000073 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق داقعنا  نامز  رد  تقوم  ینمیا  تیحالص  دات  همان  ناراکنامیپ / ینمیا  تیحالص 

تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  کالپ 42  نز  راولب  تفن  نادیم  هاشنامرک  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
یلخاد 33112522  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  یلخاد 33112218  اهدادرارق  روما  سانشراک 

85193768 مان 88969737 - تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم 

نفلت زکرم  اهدادرارق 08338374180  یقوقح و  روما  سکفلت   :: نفلت نفلت
3311  - یلخاد 2213 یقوقح  روما  سانشراک   08333110000

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

یرون یرون ربیفو   ربیفو یسم   یسم لباک   لباک نادیم   نادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهبو   هنیهبو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 111 1

TCFTCF  دحاو دحاو اتات     1 11 1 وو     99 ، ، 88 ، ، 55 ، ، 33 یاههاچ یاههاچ زازا     OPGWOPGW  یارجا یارجا وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

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

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

38-37-1401/1/1/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco چیئوس هاگتسد  ود  دیرخ  رورس -  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.kedc.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

ناسارخ تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kv.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216135 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TYPEB یرون وفاک  ددع  زیهجت 5  تهج   POSTS64 تراک ددع  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  440000000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CiscoCisco  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ رورس -  -  رورس عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

TYPEBTYPEB  یرون یرون وفاک   وفاک ددع   ددع   55 زیهجت   زیهجت تهج   تهج   POSTS64POSTS64  تراک تراک ددع   ددع   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001048000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216323 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخرس  یتعنص  کرهش  رد  تارباخم  یرون  ربیف  یارجا  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروهمج تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تاطابترا  لقادح 5  هبتر  یاراد  ناراکنامیپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1402/03/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  درادناتسا  نادیم  نانمس   ، 3515983611 یتسپ :  دک  هخرس ،  رهش :  نانمس ،  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

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094108000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216341 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  زاس  هریخذ  چیئوس  هاگتسدکی  زاس و  هریخذ  هاگتسدکی  رورس ،  هاگتسد  هس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا  یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  عوضوم "  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  زارحا  یهاوگ  هبتر 4  لقادح  یاراد  یاهتکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رد ربتعم  تیوضع  یاراد  تالوصحم و  ینابیتشپ  بصن و  هزوح  رد  ربتعم  اتفا  همانیهاوگ  یاراد  و   " Mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  ای "   " Mainframe

ییا هنایار  یفنص  ماظن 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

هب یکناب  همانتنامض  هئارا  ای  راک  عاجرا  دنیآرف  نیمضت  ناونع  هب  لایر ) نویلیم  دصتشه  درایلیم و  ود   ) لایر  2،800،000،000 غلبم : زیراو  نیمضت - :  تاحیضوت 
مرف زا  هدافتسا  فلا  تکاپ  بلاق  رد  امرفراک  هب  نآ  لصا  لیوحت  رابتعا و  هام  لقادح 3  اب  لایر ) نویلیم  دصتشه  درایلیم و  ود   ) لایر لقادح 2،800،000،000  غلبم 

.تسا  یمازلا  دانسا  ناریزو 22/9/94-123402 ) تأیه  همان  بیوصت  عوضوم   ) هرامش 1 تسویپ  رد  جردنم 
14:00 تعاس : 1401/12/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کارا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  سدنهم  نادیم  یولع  یوک  کارا   ، 3819794636 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  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

تارباخم تارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

زاس زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس هاگتسدکی   هاگتسدکی وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسدکی   هاگتسدکی رورس ، ، رورس هاگتسد   هاگتسد هسهس   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

یاهامن6215809 دادخر  لیلحت  تیریدم و  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  بصن و  تامدخ 
(SIEM) یتینما

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رادار6216193 یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  یارجا  تهج  راکنامیپ  بذج 
لقن لمح و  تیرومام 4 - یا  هیامرس  یاه  ییاراد  کلمت  مرف  رد  روهار  سیلپ  دک  یاراد 

یاهولبات بصن  حرط  رهش - کیفارت  لقن و  لمح و  دنمشوه  یاه  هناماس  همانرب  کیفارت 
نیبرود زیهجت  بصن و  ریمعت و  دیرخ  هژورپ  ریسم - نعت  ییاسانش و  یگدننار  ییامنهار و 

یکیفارت یاه 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094734000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215682 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  راولب  لامش  رهش  نیهاش  هقطنم 1  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 750.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

یزکرم 031-45225200 یرادرهش  هیمطاف  نادیم  رهش  نیهاش  هاگتسد  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوادج لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 88 ھحفص 14 
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094734000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215684 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  راولب  بونج  رهش  نیهاش  هقطنم 2  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 1.250.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

یزکرم 031-45225200 یرادرهش  هیمطاف  نادیم  رهش  نیهاش  هاگتسد  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

63 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216193 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیامرس یاه  ییاراد  کلمت  مرف  رد  روهار  سیلپ  دک  یاراد  رادار  یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  یارجا  تهج  راکنامیپ  بذج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نعت ییاسانش و  یگدننار  ییامنهار و  یاهولبات  بصن  حرط  رهش - کیفارت  لقن و  لمح و  دنمشوه  یاه  هناماس  همانرب  کیفارت  لقن  لمح و  تیرومام 4 - یا 

یکیفارت  یاه  نیبرود  زیهجت  بصن و  ریمعت و  دیرخ  هژورپ  ریسم -
لایر هیاپ 21/0502/280/000  تمیق 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/075/114/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ 

اهدادرارق روما  دحاو  ناهبهب  یرادرهش  یناقلاط  نابایخ  ناهبهب ،   :: سردآ سردآ

یلخاد 222  6-52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوادج لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1818

کلمت کلمت مرف   مرف ردرد   روهار   روهار سیلپ   سیلپ دکدک   یاراد   یاراد رادار   رادار وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ قیفلت   قیفلت وو   تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یارجا   یارجا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ بذج   بذج ناونع : : ناونع
بصن بصن حرط   حرط رهش - - رهش کیفارت   کیفارت وو   لقن   لقن وو   لمح   لمح دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس همانرب   همانرب کیفارت   کیفارت لقن   لقن وو   لمح   لمح - - 44 تیرومام   تیرومام یایا   هیامرس   هیامرس یاه   یاه ییاراد   ییاراد

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه نیبرود   نیبرود زیهجت   زیهجت وو   بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ریسم - - ریسم نعت   نعت وو   ییاسانش   ییاسانش یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات

1919

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

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

زا 88 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vw94rz2une42w?user=37505&ntc=6215684
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6215684?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2w5svn2xjf2ks?user=37505&ntc=6216193
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6216193?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

2001094755000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216285 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هداد  حرش  هصقانم  دانسا  رد  تاحیضوت  هیلک  ) روهار سیلپ  دک  یاراد  رادار  یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا )

ناهبهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداد حرش  هصقانم  دانسا  رد  تاحیضوت  هیلک  ) روهار سیلپ  دک  یاراد  رادار  یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( تسا هدش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,075,114,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهبهب یرادرهش  - یناقلاط نابایخ  - ناهبهب - ناتسزوخ  ، 6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001316000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216344 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسکات  ناتسرهش  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  ولبات  لیردراگ و  هیاپ  ینمیا ، مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسکات  ناتسرهش  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  ولبات  لیردراگ و  هیاپ  ینمیا ، مالقا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,606,600,000 یلام :  دروآرب 

لایر   881,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  جح  راولب  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق   ، 3414946161 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روهار روهار سیلپ   سیلپ دکدک   یاراد   یاراد رادار   رادار وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ قیفلت   قیفلت وو   تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

اهاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج ولبات   ولبات وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ ینمیا ، ، ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

2001090062000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215962 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مب  یرادرهش  هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 103  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  ینف  تاصخشم  تفایرد  تهج   / کیتامروفنا هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   790,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/12/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مب یرادرهش  یرادا -  تیاس  ییاجر -  دیهش  راولب  مب -   ، 7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  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

ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001198000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216112 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  ناتابکا  نابایخ  جدننس -   ، 6618666713 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع دادعت  103103   دادعت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رادار6216193 یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  یارجا  تهج  راکنامیپ  بذج 
لقن لمح و  تیرومام 4 - یا  هیامرس  یاه  ییاراد  کلمت  مرف  رد  روهار  سیلپ  دک  یاراد 

یاهولبات بصن  حرط  رهش - کیفارت  لقن و  لمح و  دنمشوه  یاه  هناماس  همانرب  کیفارت 
نیبرود زیهجت  بصن و  ریمعت و  دیرخ  هژورپ  ریسم - نعت  ییاسانش و  یگدننار  ییامنهار و 

یکیفارت یاه 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6215461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  یرازگراب  تیاس  رد  اتفا  یهاوگ  اب  هارمه   rfp رد شخب  ره  هب  تادنتسم  مامت 

دش دهاوخ  لاطبا  هدنرب  تکرش  یرازگراب  مدع  تروص  رد 
1101000006000491 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازگراب یرازگراب مدع   مدع تروص   تروص ردرد   دوش   دوش یرازگراب   یرازگراب تیاس   تیاس ردرد   اتفا   اتفا یهاوگ   یهاوگ اباب   هارمه   هارمه   rfprfp ردرد   شخب   شخب رهره   هبهب   تادنتسم   تادنتسم مامت   مامت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخ   دهاوخ لاطبا   لاطبا هدنرب   هدنرب تکرش   تکرش

2424
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000492 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000493 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 2525

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ققحم هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلیبدرا

لیبدرا 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

6215587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Real sim AP21 لدم ییاوه )  لودناپ  یطخ (  ریغ  یطخ و  لرتنک  یشزومآ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060012000023 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  امزآ  روانف  سوت  کینورتکلا  ایک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بلتم  کنیلومیس  لرتنک  اب  ییاوه  گنوآ  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

امزآ روانف  سوت  کینورتکلا  ایک  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نیمن رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا -  یمازلا  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دوش -  هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یرادا لحارم  ماجناو  الاک  تست  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  هدننک - 

5631451167 یتسپ :  دک  نیمن ،  نالبس  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هاگشناد  نیمن خ  لیبدرا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323611-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323611-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Real s im AP2 1Real s im AP2 1 لدم   لدم ییاوه )  )  ییاوه لودناپ   لودناپ یطخ (  (  یطخ ریغ   ریغ وو   یطخ   یطخ لرتنک   لرتنک یشزومآ   یشزومآ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2727
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1201001022000326 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

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

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس یدنبرکیپ   یدنبرکیپ وو   یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 2828
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ناتسلگ ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  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 11 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا دحاو  تهج   GNNS هدنریگ لمحو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005147000297 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . دامرف لصاح  سامت  هرامش 09355988546  هب  یمیرک  سدنهم  اب  ینف  تالاوس  هنوگ  ره  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ملق  15 دادعت : 

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

 . دشابیم ههام  دقن 4  تروصب  تخادرپ  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918937333 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480317-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6216350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناریا راخب  هاگورین  ینویتاک  نزخم  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000207 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  تیلاعف  حرش  مالعتسا ،  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تمدخ  ماجنا  زوجم  تیحالص و  یهاوگ  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا کیتامروفنا دحاو   دحاو تهج   تهج   GNNSGNNS هدنریگ هدنریگ لمحو   لمحو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب راخب - - راخب هاگورین   هاگورین ینویتاک   ینویتاک نزخم   نزخم یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0107038-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/11هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

p/f:honeywell dcs model tdc 3000 دیرخ 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

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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1000 عیامزاگ تشدرس و  یناسربآ  هب  طوبرم  بآ  هاچ  هقلح  ریمعت 4  تهج  کیرتم  ویدیو  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002359 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هقلح 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهتیلوئسم هیلک  ، زایندروم تایلمع  حرشو  ینف  شرازگ  هئارا  ، طبترم شناد  نتشادرب  ینبم  کرادم  هئارا  ، طبترم یلبق  قباوس  نتشاد  : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرکا و06152610100 سامت.دشاب 09166518503 یم  راکنامیپ  هدهعب  راک  هرادا  نیناوق  هیلکو  یناسنا  یورین  هلمجزا  ماجنا  نامزرد  ینوناقو  یقوقح 

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

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

p/f:honeywell p/f:honeywell dcs  model tdc 3000dcs  model tdc 3000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

بآبآ هاچ   هاچ هقلح   هقلح   44 ریمعت   ریمعت تهج   تهج کیرتم   کیرتم ویدیو   ویدیو تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3232

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Smart transmitter power supply تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000626 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم ینف  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   PEPPERL AND FUCHS هدنزاس عجرم   KFD2-STC4-EX2 لدم هلاناک  گولانآ 2  ریراب  الاک :  مان 

ناگنهاگ کدی  مارها  شواک 
ددع 25 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا تمیق  تسویپ  تاصخشم  قباطم  هعلاطم و  تقدب  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  دشاب  - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ،  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .ددرگ 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

Smart transmitter power supplySmart transmitter power supply ناونع : : ناونع 3333

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

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

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

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

6215437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  قباطم  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000025 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  سامت  دنجریب  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  مدنگ  هزیناکم  رابنا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هشقن  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و   . یلیمکت تاعالطا  تهج  هداز  نموم  یاقآ   09157209735

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: 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

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6215463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملعاریما ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  سنج و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000072 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

هدش کیکفت  تروص  هب  ینف  یلام و  داهنشیپ  یراذگراب.تسیمازلا  دیدزاب.دنشاب  صوصخ  نیا  رد  نارهت  یناشنشتآ  تسیل  رودنو  وزجاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  هشقن.دوش و  هتفرگ  سامت  ییانمت  سدنهم  66343387 نفلت هرامش  اب  دیدزاب  روظنم  هب.تسیمازلا 

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

ملعاریما ملعاریما ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   سنج   سنج هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

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

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

6215474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهپس هاگنامرد  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  زاین  دروم  تازیهجتو  مزاول   / تسا کرتشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090201000006 زاین :  هرامش 

نادمه یرهپس  رتکد  دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
ششوک یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ششوک  یتعنص  هدنزاس  عجرم   Koushesh002Fr لدم یناشن  شتآ  بآ  پمپ  رتسوب  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم اب  یتساوخرد  مالقا  تیفیکو  عون  صوصخرد  تمیق  هئارازا  لبق  / یناشن شتآ  درادناتساو  یتساوخرد  تسیل  قباطم  تازیهجت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هدش  رهمواضما  روتکاف  شیپ   / دیئامن گنهامه  یغادب 09188123252 

6514764675 یتسپ :  دک  یرهپسرتکد ،  دیهش  هاگنامرد  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  تفن  رابنا  تشپ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653003-081  ، 32677512-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653003-081 :: 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

یرهپس یرهپس هاگنامرد   هاگنامرد کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجتو   تازیهجتو مزاول   مزاول  / / تسا تسا کرتشم   کرتشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3636

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   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم  ) نایسراپ ربیژرنا  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  یاههژورپ  یارب  رلکنیرپسا  متسیس  لرتنک  ریش  لیوحت  لمح و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف 

1101003007000489 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.ددرگ هئارا  تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  قباطم  تسیابیم  مالعتسا  یاه  فیدر  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.ددرگ جرد  لایر "  " هب غلابم 
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 07644674501  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

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

88667619-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: 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

رلکنیرپسا رلکنیرپسا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک ریش   ریش لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح 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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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  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 20 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  یزادنا و  هار  ، دیرخ یزاس و  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009003000232 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443691-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: 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

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6215756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش تکرش قرب   قرب قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یارب   یارب قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ،، دیرخ دیرخ وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 3838

قیرح قیرح افطا   افطا هبهب   طوبرم   طوبرم وو ...  ...  لباک   لباک وو   تازیهجت   تازیهجت وو   قیرح   قیرح وو   دود   دود روتکتد   روتکتد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدش مالعا  یاهدنرب  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هرامش 0110485  یاضاقت  رد 

1101001034006118 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Optical Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Optical Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدهاشم  امتح  تسویپ  لیاف  .دشابیم  اضاقت 0110485  هرامش 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: 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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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ طیارش و  قبط  ناتسرامیب  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجارب  تراظن  یحارط و  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  سیون 

1101091216001309 زاین :  هرامش 
نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

دادرارق سیون  شیپ  طیارش و  قبط  ناتسرامیب  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجارب  تراظن  یحارط و  هرواشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم رسک  ینوناق  تاروسک  دقعنم و  دادرارق  هدنرب  اب   - تسویپ

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجارب   یارجارب تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( مهدزای هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000371 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   FP9000E لدم کیتاموتا  قیرح  ءافطا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یمادختسا  یرادا 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 17 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   SCHARCKSCHARCK  قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس لگناد   لگناد وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4141

هدنرادهگن هدنرادهگن اباب   تلیپسا   تلیپسا بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدنرادهگن اب  تلیپسا  بصن  تازیهجت و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000078 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نانمس نلیتا  یلپ   atm 2/5 راشف  mm 12 رطق یرتم  لوط  یناسربآ   PE32 ینلیتا یلپ  هلول  الاک :  مان 

رتم 350 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   Power Supply یتراجت مان   W 145 ناوت  S-145-12 لدم باوخ  فک  یتعنص  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   VAMPFELER یتراجت مان  لدم 081319   m 5 لوط  cm 10 ضرع یکیرتکلا  یلیر  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

ناسورین سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   LS یتراجت مان   A 100 نایرج تدش  تکپماک  کیتاموتا  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
AEG TFC یتراجت مان   A 25 نایرج تدش   V 400-230 ژاتلو راکدوخ  یتسد و  لپ  ود  یروتاینیم  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

کیرتکلا مایخ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 10 نایرج تدش   V 250 ژاتلو یکیناکم  مزیناکم  حرط 2011  لپ  کت  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  دنارگل  اویراک  حرط  مرک  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 10 نایرج تدش   V 230 ژاتلو دنارگل  بالک  حرط  دیفس  لپ  قرب 2  دیلک  الاک :  مان 
ددع 114 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  جرد  حیضوت  اه  متیآ  هیلک  تسا و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " 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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سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم خروم 1401/11/9عبنم ات  لیوحت   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم   RF رپمج یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یکیتسالپ  شکور  اب  یتناس  یزلف 20  پریات  - 

دشاب  تهشاد  ار  هطوبرم )  زوجم   ) C5C لدم  MMOSA ویدار - 
RJ45 روکتناک - 

لصا   UBNT کرام احیجرت  یکشم   OUT DOOR ) CAT6  ) لباک - 
 HP5532N DELTA LINK نتنآ - 

یرتم ( CAT (1 دروک چپ  - 

دنشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوناق  تاروسک  هیلک  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمخفا 46289070  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ک/1014 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

al.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیفو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تهشاد تهشاد ارار   هطوبرم )  )  هطوبرم زوجم   زوجم  )  ) C5CC5C  لدم لدم   MMOSAMMOSA  ویدار ویدار یکیتسالپ   - - یکیتسالپ شکور   شکور اباب   یتناس   یتناس   2020 یزلف   یزلف پریات   پریات کیتورکیم   - - کیتورکیم   RFRF  رپمج رپمج ناونع : : ناونع
چپچپ - -   HP5532N DELTA LINKHP5532N DELTA LINK  نتنآ نتنآ لصا   - - لصا   UBNTUBNT کرام   کرام احیجرت   احیجرت یکشم   یکشم   OUT DOOR )  CAT6OUT DOOR )  CAT6  ) ) لباک لباک  -  - RJ45RJ45 روکتناک   روکتناک دشاب   - - دشاب

یرتم یرتم ( ( CAT ( 1CAT ( 1 دروک   دروک

4343

یرون یرون ربیفو   ربیفو یسم   یسم لباک   لباک نادیم   نادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهبو   هنیهبو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4444

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ک/1013 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

al.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیفو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود 1401 ههام  یفرصم 6  ویسپ  هکبش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیفو   ربیفو یسم   یسم لباک   لباک نادیم   نادیم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهبو   هنیهبو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4545

ههام ههام   66 یفرصم   یفرصم ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 4646
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6215401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  هارمهب  کیتورکیم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001178 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دصرد ش یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF320_08PP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 115 دادعت : 

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

ههامکی تخادرپ  دشاب ---  لانیجروا  لصا و  الاک  هدنشورف ---  هدهعرب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  ولبات  دیرخ  یشکلباک و  ییارجا و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002400 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد  دادرارق  راک  تسیمازلا ** اصافم  تسویپ **  لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   * **، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** 

یجرگ سدنهم  اب 88112935  یگنهامه 

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

88114247-021  ، 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمهب   هارمهب کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 4747

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ وو   یشکلباک   یشکلباک وو   ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرزب نارهت  هبعش 18  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6215487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا بوغرم و  سانجا  حلاصم و  نیمات  اب  رورس  کر  تشپ  شیارآ  هبعش و  یلحم  هکبش  هب  ( node) دون ددع  ندوزفا 15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  یوس  زا  یناریا  یاه  دنرب  یلخاد و 

1101090342000018 زاین :  هرامش 
نارهت هدجه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تحت  ) دشابیم یمازلا  هبعش  لحم  زا  یروضح  دیدزاب  راک  یارجا  طیارش  اهنآ و  تمیق  نتفرگ  رظن  رد  یفرصم و  مالقا  هبساحم  زاین  هب  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرجنس سامت 88554465  نفلت  ددرگ  یراذگراب  ینوناق  کرادم  روتکاف و  شیپ  ( ینوناق تاروسک  دادرارق و 

1433973165 یتسپ :  دک  هچوک 31 ،  شبن  گنهرف  نادیم  شبن  دابآ  فسوی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88554465-021  ، 88554460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88712942-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کرکر   تشپ   تشپ شیارآ   شیارآ وو   هبعش   هبعش یلحم   یلحم هکبش   هکبش هبهب   ( ( nodenode )) دون دون ددع   ددع 1515 ندوزفا   ندوزفا ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6215540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا قبط  یوضر  ناسارخ  روما  هرادا  ششوپ و  تحت  بعش  یرادا  نویساموتا  هکبش و  ، قرب روما  هنالاس  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101001135000190 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

.تسویپ دانسا  قبط  یوضر  ناسارخ  روما  هرادا  ششوپ و  تحت  بعش  یرادا  نویساموتا  هکبش و  ، قرب روما  هنالاس  راکنامیپ  باختنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187814571 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  - رهمگرزبوراهب لصافدح  - داجسراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37641590-051  ، 37637756-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37646494-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا وو   هکبش   هکبش ،، قرب قرب روما   روما هنالاس   هنالاس راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000131 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  تسویپ - ریوصت  اب  قباطم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دنمجرا 09376140404 سدنهم  سانشراک : 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527249-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000132 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-60E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  تسویپ - ریوصت  اب  قباطم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دنمجرا 09376140404 سدنهم  سانشراک : 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527249-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5252

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

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

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

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

6215566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش امتح.دشاب  نامرک  نکاس.دوش  یرازگراب  دیاب  یرازگ  تمیق  زا  سپ  هک  هحفص  بلاق 6  رد  ملق  رب 77  لمتشم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دات  دروم  ربتعم و 

1101095088000024 زاین :  هرامش 
نامرک یخیرات ) تفاب   ) جنپ هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان  هداتسیا  کر   6ES7408 لدم یکیتسالپ  لماک  نف  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

دروم ربتعم و  تکرش  امتح.دشاب  نامرک  نکاس.دوش  یرازگراب  دیاب  یرازگ  تمیق  زا  سپ  هک  هحفص  بلاق 6  رد  ملق  رب 77  لمتشم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دات 

7614839669 یتسپ :  دک  هارراهچ ،  شبن  رنهاب  دیهش  نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32253279-034  ، 32254094-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254094-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ لماک   لماک نفنف   ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولع هاگشناد  هعبات  زکارم  زا  هطقن  ییویدار 3  میس  یب  کنیل  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزادنا ، هار  بصن ،  دیرخ ، مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناشاک یکشزپ 

1201095327000037 زاین :  هرامش 
ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
فیدر  5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ینامرد ،  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  داتس  رذابا ، نابایخ  یادتبا  دادرخ ، هدزناپ  نادیم  ناشاک ، ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8713783976 : 

55444055-031  ، 55444997-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55464950-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار میس   میس یبیب   کنیل   کنیل ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  قبط  کراصح  کینیلک  یلپ  دیدج  نامتخاس  یرارطضا  قرب  یرتویپماک و  هکبش  یشک  لباک  تازیهجت و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  ،

1101005462000031 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x10 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس 

فالک 260 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه و هشقن   ، مالعتسا مرف  قبط  کراصح  کینیلک  یلپ  دیدج  نامتخاس  یرارطضا  قرب  یرتویپماک و  هکبش  یشک  لباک  تازیهجت و  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یرازگراب  یتسویپ و  کرادم  هیلک  ءاضما  رهم  ندرک و  لماک  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق 

3139883678 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  مود  یالیو  ناقهد  شبن  یتشهب  دیهش  راولب  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4474422-0263  ، 34433010-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34433002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینیلک کینیلک یلپ   یلپ دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب وو   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک وو   تازیهجت   تازیهجت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک HBA و جیرتراک Q2078A و  ددع  هارمه 5   HPE Store Ever External Tape Drive 30750 پیت هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنیلک ددع  کی  طبار و  لباک 

1101004502000047 زاین :  هرامش 
مق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC AX4-5DAE لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش ماجنا  ناگیار  تروص  هب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش ماجنا  اه  جیرتراک  یمامت  یور  پاکب  هلحرم  کی  اه  جیرتراک  تست  تهج 

.دشاب یتناراگ  لاسکی  لماش  دیاب  هاگتسد 
VeeamBackup ناگیار یزادنا  هار  بصن و 

VeeamBackup رازفا مرن  رد  اه  رورس  یمامت   Job فیرعت

3718146645 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  بنج  نارهت ) میدق  هداج   ) مرکادخ دیهش  رادرس  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36641601-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36641604-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وو طبار   طبار لباک   لباک وو     HBAHBA  تراک تراک وو     Q2078AQ2078A  جیرتراک جیرتراک هارمه   هارمه   HPE Store Ever External Tape DriveHPE Store Ever External Tape Drive   3075030750 پیت   پیت هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
رنیلک رنیلک ددع   ددع کیکی  

5656

رورس رورس قاتا   قاتا هکبش   هکبش وو   یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز شرتسگ   شرتسگ وو   یزاسهنیهب   یزاسهنیهب ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رورس قاتا  هکبش  یکیزیف و  تخاسریز  شرتسگ  یزاسهنیهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095060000037 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناربآ دبیم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   kg 6/400 نزو راشف  دقاف   mm 110 رطق  m 6 لوط ینادوان  دربراک   PVC سنج اکیلوپ  هلول  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان   m 25 رادقم یلور  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 18 رطق یکیتسالپ  ششوپ  اب  یزلف  قرب  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   MUTLUSAN ELECTRIC

لور 10 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

کیرتکلا دنلد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  سمش  حرط  راکوت  یلومعم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/20 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 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 6 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 1060710 حرط ناشفا  همین   4x6 یسم قرب  لباک  الاک :  مان 
هرقرق 100 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
یمیش ارآ  ناماس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 20 یطوق یسکوپا  عیام  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

رون لگ  هدننک  هضرع  عجرم  رونلگ  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک   5x1/5 m زیاس مرگ  هزیناولاگ  سنج  هجرد  لدم 30  یدیشروخ  لنپ  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
ششوپ ناریفس  هدننک  هضرع  عجرم  تشهبیدرا  یتراجت  مان  نلاگ  یدنب  هتسب  عون   Lit 5 مجح  op_ 801 گنر دک  بآ  هیاپ  ینامتخاس  قیرح  دض  گنر  الاک :  مان 

نیسای گنریس 
نلاگ 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
هدربدور یروپکاخ  اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  فانک  یتراجت  مان   cm 0/8 تماخض  cm 0/60 ضرع  cm 0/60 لوط چگ  سنج  کبشم  بذاک  فقس  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

دنسپ رامعم  رولب  هنادگنس  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  ساسا  حلاصم  طولخم  الاک :  مان 
نت 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هام ارجا 3  نامز  - سابعردنب ارجا  لحم  - هناماس رد  الاک  تامدخ و  یمسر  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  یتساوخرد  تادنتسم  هیلک  یراذگراب  = تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  دادرارق  ساسا  رب  ارجا  یلخاد 410 و 403 - سامت 88510910  هرامش  ناریا - ناوت  هناماس  رد  مان  تبث  یفنص و  ماظن  همانیهاوگ  هئارا 

1559615613 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یدرورهس ، هشیدنا و  نیب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
siemens لوژام تراک  ناونع : 

14014492 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/103 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر یضراوع  ات  کلوکسا  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

siemenss iemens لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 5858

ربیف ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5959
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/199/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا برغ  یاهرهش   ftth هدزاب دوز  هعسوت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1655669 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجوز لوژام 25  یسدع 04 و  روتکناک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ftthftth هدزاب   هدزاب دوز   دوز هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6060

یجوز یجوز   2525 لوژام   لوژام وو     0404 یسدع   یسدع روتکناک   روتکناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

6216171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATEN HDMI Over single cat5 Extender چیئوس هاگتسد  ود  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000809 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ATEN HDMI  Over s ingle cat5 ExtenderATEN HDMI  Over s ingle cat5 Extender  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 88 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/htmuy2wcndan5?user=37505&ntc=6216171
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6216171?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6216280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000391 زاین :  هرامش 

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

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن داد  رارق  تامدخ و  حرش  تمدخ و  طیارش  تسیل  تسیمازلا ،  دیدزاب  مرف  لاسرا  تفایرد و  هژورپ ، ماجنا  لحم  زا  دیدزاب  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  صقان  کرادم  هب  تسیمازلا  تادنتسم  لاسرا  روتکاف و  شیپ  هئارا  دشاب ،  یم  تسویپ 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6215770 قاتا  تازیهجت  رورس و  یدنبرکیپ  هحفص 18)یناسرزورب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتامروفنا6216277 دحاو  تهج   GNNS هدنریگ لمحو  هحفص 18)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

اتید اتید هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6363

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  یسودرف و  هار  هس  ریغتم  مایپ  ولبات  تازیهجت  لماک  ییاجباج  یروآ و  عمج  تازیهجت ، دیرخ  مالعتسادیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناربلد هیردیح  تبرت  - هچغاب روحم  رد  ددجم 

1101001423000236 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روحم روحم ردرد   ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات تازیهجت   تازیهجت لماک   لماک ییاجباج   ییاجباج وو   یروآ   یروآ عمج   عمج تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  یراذگراب  دوش /  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یهجو /  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا . یمازلا  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  و 

1101090062000125 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هام یلا 3  یط 2  رابنا  هب  یالاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  / تسا یمازلا  یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345211-034  ، 44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یکیفارت  یقرب  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000023 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک   W 12 ناوت  MGD30 لدم  cm 30 زیاس زبس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  یکیفارت  یقرب  تازیهجت  مزاول و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب دوش /  /  دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب    / / دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یهجو /  /  یهجو هسهس   لکش   لکش یراطخا   یراطخا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
.. تسا   تسا یمازلا   یمازلا هاگشورف   هاگشورف ایای   تکرش   تکرش کرادم   کرادم

6565

cmcm  3030 زیاس   زیاس زبس   زبس   LEDLED  ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6666

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

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

6215622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  هب  قرب  تالاصتا  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030153000040 زاین :  هرامش 

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص و  نارگشالت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرقاب اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   AUTOMATIC POWER SWITCH یتراجت مان   UCB100 لدم  A 100 نایرج تدش  سکیف  کیتاموتا  دیلک  الاک :  مان 

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

بسچ ناریا  یددع  نتراک 500   mmx10 Yd 16 یکشم بولگ  قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 
نتراک 100 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   AWB 6A4 لدم یموجن  تعاس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

اس قداص  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   AUTOMATIC CIRCUIT BRAKERS یتراجت مان   1SDA059797R1 لدم یتعنص  قرب  کیتاموتا  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0504001202   40x40 cm داعبا  m 2 عافترا یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

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

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0504001502   60x60 cm داعبا  m 2 عافترا یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ARGOODMET هدنزاس عجرم  یمرگولیک  رادقم  لیدنب   cm 20 لوط  cm 4 تماخض  cm 15 ضرع دصرد  صولخ 99  یسم  شمش  الاک :  مان 

ایسآ یژرنا  ایرآ 
مرگولیک 10 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نانمس بسچ  هدننک  هضرع  عجرم  نانمس  بسچ  یتراجت  مان   g 8 بویت ولقود  یبیکرت  بسچ  الاک :  مان 

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

نارای حرط  جارعم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نارای  حرط  جارعم  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   PHV20/DPM لدم لباترپ  لبود  رتمزاف  رتم و  تلو  الاک :  مان 
KV 20 یریگ هزادنا  هدودحم 

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

برغ دالوف  ورتپ  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   mm 10 زیاس یسم  یسرپ  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه سامت  هرامش  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  دیرخ  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09139847307

1594643118 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  یلامش -  جرب  دالوف -  یلم  نامتخاس  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728285-071  ، 86035619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

قرب قرب تالاصتا   تالاصتا وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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86035615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6216010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج  یکیفارت  درس  گنر  اب  هاکتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ و  رباع  هاگرذگ  طوطخ  یارجا  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) یا هداج  ناربراک 

1101001423000235 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158510 هرامشاب  هداز  فرشا  سدنهم  مناخ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناربراک ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یایا هداج   هداج

6868
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اراتسآ 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 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

6216271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس ینارمع  یاهراک  هدافتسا  تهج  یسرپ  عونزا   50  * 30 داعبا 15 *  هب  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  ددع   1500 دادعتدیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش

1101050208000075 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  اراتسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کبس نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نالبس  زاس  کبس  نیون  هدنزاس  عجرم  یسوط  گنر   50x30x15 cm داعبا یرهش  ناملبم  هیال  ود  هیور  اب  ینتب  لودج  الاک :  مان 
سکارآ یتراجت  مان  نالبس  زاس 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش حطس  ینارمع  یاهراک  هدافتسا  تهج  یسرپ  عونزا   50  * 30 داعبا 15 *  هب  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  ددع   1500 دادعتدیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم یقلت  فارصنا  هدشدیئات  نامزرد  هعجارم  مدع  دراد  ار  یرادرهش  هب  هعجارم  تلهم  زور  مالعتسا 2  هدنرب  انمض 

4391943143 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یرادرهش  - یرادنامرف نادیم  - اراتسآ اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44822025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44822031-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

هار6215777 بصن و  ریغتم و  مایپ  ولبات  تازیهجت  لماک  ییاجباج  یروآ و  عمج  تازیهجت ، دیرخ 
روحم رد  ددجم  یزادنا 

هحفص 49) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

حطس حطس ینارمع   ینارمع یاهراک   یاهراک هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج یسرپ   یسرپ عونزا   عونزا   5050  *  * 3030  *  * 1515 داعبا   داعبا هبهب   هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب لودج   لودج ددع   ددع   15001500 دادعتدیرخ دادعتدیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش

6969
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رسمار نارمچ  دیهش  یشزرو  یگنهرف  هعومجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6215632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعا ایسنلاو 550 -  دنلب  سروک  هزاورد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003555000016 زاین :  هرامش 

رسمار نارمچدیهش  یشزرو  هعومجم  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

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

رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4691111377 یتسپ :  دک  رسکباچ ،  هداج  5 رتمولیک - رسمار رسمار ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55259035-011  ، 55258793-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55254591-011 :: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/31عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cld-1100 لدم دنمجرا  نازادرپ  هدیا  کرام  کیتاموتا  برد  لرتنک  تومیر  ناونع : 

14014352 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سروک سروک هزاورد   هزاورد کجکج   ناونع : : ناونع 7070

cld- 1 100c ld- 1 100 لدم   لدم دنمجرا   دنمجرا نازادرپ   نازادرپ هدیا   هدیا کرام   کرام کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171
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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 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002398 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/28 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

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 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

6215429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادگج زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002399 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/25 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

کساج کساج زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

نادگج نادگج زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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روشک یمادختسا  یرادا 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 17 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاناک  nvr 64 هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000077 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اوهاد یرس 6  هلاناک  هکبش 64  تحت  را  یو  نا  هاگتسد  کی  لسکیپ و  اگم  اوهاد 4  نیبرود  هدوب  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: 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

هلاناک هلاناک   nvr 64nvr 64 هاگتسد   هاگتسد وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474
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ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب رادم  نیبرود 

ناشنهام ناتسرهش 
1201004011000048 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

هدهع رب  ( ناشنهام ناتسرهش  ) رظن دروم  ناکم  رد  بصنو  لمح  هنیزه  یمامت  دشابیم  رظن  دروم  تمدخ  هئارا  زا  سپ  دقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم مرتحم  هدننک  نیمات 

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33016261-024  ، 33772401-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33772075-024 :: 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

ناشنهام ناشنهام ناتسرهش   ناتسرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو 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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ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب  رادم  نیبرود 

هدنبادخ ناتسرهش 
1201004011000047 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

هدهع رب  ( هدنبادخ ناتسرهش  ) رظن دروم  ناکم  رد  بصنو  لمح  هنیزه  یمامت  دشابیم  رظن  دروم  تمدخ  هئارا  زا  سپ  دقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم مرتحم  هدننک  نیمات 

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33016261-024  ، 33772401-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33772075-024 :: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
roc هدننک لرتنک  بآ  جنس  یتخس  هاگتسد  ناونع : 

14014058 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنبادخ هدنبادخ ناتسرهش   ناتسرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 7676

rocroc هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک بآبآ   جنس   جنس یتخس   یتخس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6216147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، یارجا  بصن و  دیرخ ، مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000238 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1671071 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   لکد   لکد نویسادنوف ، ، نویسادنوف یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7878

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   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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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6216270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد  / ددع دادعت 2 / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / عافترا رد  بصن  بسانم  هجرد  هتسب 360 رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ   / دشاب یناریا  بوغرمرایسب  سنج  / دشاب

1101090544000603 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف اب  هارمه  امتح  یرادا و  تاعاس  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / تسا هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / دننک تسویپ  ار  سنج  تاصخشم  یمامت  ناگدننک  تکرش  / دشابیم تسویپ  تاصخشم  دات / طرش  هب  ههام / یلا 3 یتخادرپ 2  / دشاب

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد // ددع ددع 22 دادعت   دادعت // هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // عافترا عافترا ردرد   بصن   بصن بسانم   بسانم هجرد   هجرد 360360 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ  / / دشاب دشاب یناریا   یناریا بوغرمرایسب   بوغرمرایسب سنج   سنج // دشاب دشاب

8080
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( صاخ یماهس  سراف (  جیلخ  فدص  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ینف یفیک و  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SAD010006 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Insulation Accessories Material دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ارجا 4  تدم 

یاهباسح اصافم  هدش و  ماجنا  یاهدادرارق  قدصم  یپک  هئارا  هجو -  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 4.650.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبایزرا کرادم  یسررب  تهج  تسا  هدش  یهاوگ  دادرارق  فرط  یامرفراک  یقوقح  روما  ای  هاگداد  ای  یمسر  دانسا  هناخرتفد   ) حالصیذ عجارم  زا  یکی  رد  هک  طبریذ 

تسیمازلا نارگ  هصقانم  یفیک 

دحاو 510 هقبط 5 - کنو -  نایار  نامتخاس  کالپ 18  ییاهب -  خیش  نادیم  یبرغ  علض  نارهت -  - هصقانم دانسا  عیزوت   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  ریبد  قوف -  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت 

دحاو 510 سنارفنک  نلاس  قوف   - سردآ فلا و ب  تاکاپ  شیاشگ 

یلخاد 177  02158265000 :: نفلت :: pgspc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6215387 یرادهگنو  access یاه متسیسو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  هحفص 8)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6215389 یرادهگنو  access یاه متسیسو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  هحفص 8)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6215530Insulation Accessories Material هحفص 60)دیرخ )  accessaccess

Insulation Accessories  MaterialInsulation Accessories  Material دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره 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

6216354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط  PUMP ROOM FAN MUSHROOM NO.1 ITS BOTH UPPER & LOWER brg for SHAFT to RENEW تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 9120212270 سانشراک  دشاب .  یم  هباشم  دکناریا  تسویپ  تسیل 

1101092297001453 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/12 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571040-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: 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

6216354PUMP ROOM FAN MUSHROOM NO.1 ITS BOTH UPPER & LOWER brg for
SHAFT to RENEW

هحفص 62) )  itsits

(( 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

هلاناک6215472  nvr 64 هاگتسد هتسبرادم و  هحفص 54)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

PUMP ROOM FAN MUSHROOM NO.1  ITS  BOTH UPPER & LOWER brg for SHAFT to RENEWPUMP ROOM FAN MUSHROOM NO.1  ITS  BOTH UPPER & LOWER brg for SHAFT to RENEW ناونع : : ناونع 8282
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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

قیرح6215437 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6215756 افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  هحفص 24)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدنرادهگن6216340 اب  تلیپسا  بصن  تازیهجت و  هحفص 24)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ تفن و  هنیمز  رد  لاعف  لحاس  ایرد  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR-AWZ-CB-1053 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم :: 1401/11/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هرهب  دحاو  ههار  دنچ  یزاس  هطوحم  سنف و  مرف ،  تلپ  سسکا  رپیلسا و  یناشنشتآ  رتلش  مور ،  یرتاب  نامتخاس  ثادحا  لیویس  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها 235 یرامسآ  نیدایم  تشادهگن  هعسوت و  حرط  هژورپ  هب  طوبرم  زاوها 235  هتسب  زاوها 2 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ارهزلا ییایرد  یورین  ناگداپ  ادخهد  رکشین  هداج  گرزب  یسامخ  نابایخ  تمالس  ناتسرامیب  بنج  کشمیدنا  زاوها  میدق  هار  سیلپ  زاوها  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ
لحاس ایرد  هسسوم 

9-02122502408 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ahvaz235-ict@daryasahel.comسکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6215651 ، مرف تلپ  سسکا  رپیلسا و  یناشنشتآ  رتلش  مور ،  یرتاب  نامتخاس  ثادحا  لیویس  تایلمع 
..و سنف 

هحفص 63) سسکا  ( سسکا

..و ..و سنف   سنف مرف ،  ،  مرف تلپ   تلپ سسکا   سسکا وو   رپیلسا   رپیلسا یناشنشتآ   یناشنشتآ رتلش   رتلش مور ،  ،  مور یرتاب   یرتاب نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا لیویس   لیویس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8383
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادار6216193 یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  یارجا  تهج  راکنامیپ  بذج 
لقن لمح و  تیرومام 4 - یا  هیامرس  یاه  ییاراد  کلمت  مرف  رد  روهار  سیلپ  دک  یاراد 

یاهولبات بصن  حرط  رهش - کیفارت  لقن و  لمح و  دنمشوه  یاه  هناماس  همانرب  کیفارت 
نیبرود زیهجت  بصن و  ریمعت و  دیرخ  هژورپ  ریسم - نعت  ییاسانش و  یگدننار  ییامنهار و 

یکیفارت یاه 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روهار6216285 سیلپ  دک  یاراد  رادار  یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  هحفص 14)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6215404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  15  ) قیرح ربارب  رد  مواقم  وچناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000418 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لالج هدنزاس  عجرم  لالج  یتراجت  مان  یددع  نتراک 20   M-3XL زیاس بآ  دض  کیتسالپ  تشپ  دیفس و  تشپ  سکترگ و  سنج  وچناپ  راک  شوپور  الاک :  مان 

نیپساک ساملا  لالج  هدننک  هضرع  عجرم  نیپساک  ساملا 
نتراک 15 دادعت : 

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یقالخا یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09155005290  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع   1515  ) ) قیرح قیرح ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم وچناپ   وچناپ ناونع : : ناونع 8484

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توقای کرام  قیرح  دض  قرب  لباک  ناونع : 

14014242 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

6215322 - یحطس ریز  گنیکراپ  قیرح  اب  هلباقم  متسیس  یارجا  تازیهجت و  نیمات  یلیمکت  تایلمع 
هاگنادیم هژورپ  هدنامیقاب  لیمکت  تایلمع 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6215404( ددع  15  ) قیرح ربارب  رد  مواقم  هحفص 8)وچناپ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6215437 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ملعاریما6215463 ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  سنج و  هحفص 24)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6215474 قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  زاین  دروم  تازیهجتو  مزاول   / تسا کرتشم  دک  ناریا 
یرهپس هاگنامرد 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6215643 رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  یزادنا و  هار  ، دیرخ یزاس و  درادناتسا 
تکرش قرب 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6215756 افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  هحفص 24)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6215997 قاتا  هکبش  یکیزیف و  تخاسریز  شرتسگ  هحفص 32)یزاسهنیهب و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

توقای توقای کرام   کرام قیرح   قیرح دضدض   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 8585

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

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

قیرح6216002 افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجارب  تراظن  یحارط و  هرواشم و 
ناتسرامیب

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

توقای6216100 کرام  قیرح  دض  قرب  هحفص 8)لباک  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6216251 حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  هحفص 24)مرن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدنرادهگن6216340 اب  تلیپسا  بصن  تازیهجت و  هحفص 24)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6215674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- روتینام روتینام دربراک   دربراک تباث   تباث تمواقم   تمواقم -- ههار ههار کتکت   قرب   قرب زیرپ   زیرپ هخاش - - هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هفرط - - هفرط   44 یتساک   یتساک لیوک   لیوک نفنف   ناونع : : ناونع
یایا هتسه   هتسه بطبط     MM  نشکناک نشکناک اباب   روتکتد   روتکتد

8686

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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985009013 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رغصا لضفلاوبا و  هدننک  هضرع  عجرم   SP45 لدم میس  نودب   A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  IP44 ضیوعت لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار  کت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ناکدرا یطیحم  اسراپ و  تعیرش 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   A 220 نایرج تدش  قرب  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TM34070-2,5 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367   :: یهگآ یهگآ طیارش   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

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کت6215674 قرب  زیرپ  هخاش - قرب 3  گالپ  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  هفرط - یتساک 4  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  روتینام - دربراک  تباث  تمواقم  - ههار

هحفص 66) روتکتد  ( روتکتد

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

قیرح6215756 افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  هحفص 24)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدنرادهگن6216340 اب  تلیپسا  بصن  تازیهجت و  هحفص 24)هیهت  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  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 11 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربریوصت سکع و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094388000021 زاین :  هرامش 

یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 105-24  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/09 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کساج6215420 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 54)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادگج6215429 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 54)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6215472  nvr 64 هاگتسد هتسبرادم و  هحفص 54)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادربریوصت6215552 سکع و  هحفص 16)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

ناشنهام6215847 ناتسرهش  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 54)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدنبادخ6215865 ناتسرهش  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 54)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6215962 نیبرود  ددع  دادعت 103  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 16)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرادربریوصت یرادربریوصت وو   سکع   سکع تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6216112 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 16)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6216147 تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، یارجا  بصن و  هحفص 54)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6216153 نیبرود  بصن  هحفص 54)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادار6216193 یریوصت و  شیاپ  قیفلت  تعرس و  فلخت  تبث  هناماس  یارجا  تهج  راکنامیپ  بذج 
لقن لمح و  تیرومام 4 - یا  هیامرس  یاه  ییاراد  کلمت  مرف  رد  روهار  سیلپ  دک  یاراد 

یاهولبات بصن  حرط  رهش - کیفارت  لقن و  لمح و  دنمشوه  یاه  هناماس  همانرب  کیفارت 
نیبرود زیهجت  بصن و  ریمعت و  دیرخ  هژورپ  ریسم - نعت  ییاسانش و  یگدننار  ییامنهار و 

یکیفارت یاه 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هدافتسا6216270 هباشم  دک  ناریا  زا  / عافترا رد  بصن  بسانم  هجرد  هتسب 360 رادم  نیبرود 
هعلاطم تسویپ   / دشاب یناریا  بوغرمرایسب  سنج  / دشاب یتناراگ  یاراد  / ددع دادعت 2 / هدش

دوش

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 88 ھحفص 69 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا 479 دانسا  ربارب  رورس  جیروتسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003579000221 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب  مالعتسا  دانسا  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  ربارب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

دشاب هتشاد  اتفا  زوجم  تکرش 

4918936941 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  نکسم  داینب  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480292-017  ، 32435031-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480280-017 :: 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

جیرتراک6215765 هارمه   HPE Store Ever External Tape Drive 30750 پیت هاگتسد  کی 
رنیلک ددع  کی  طبار و  لباک  تراک HBA و  Q2078A و 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مالعتسا 6215771479 دانسا  ربارب  رورس  جیروتسا  هحفص 70)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6216341 هریخذ  چیئوس  هاگتسدکی  زاس و  هریخذ  هاگتسدکی  رورس ، هاگتسد  هس  بصن  هحفص 8)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

مالعتسا  479479 مالعتسا دانسا   دانسا ربارب   ربارب رورس   رورس جیروتسا   جیروتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  ینتب  سکابروالف ) نادلگ (  یکیفارت و  درالوب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000024 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سوت تعنص  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALHB-LV2260 لدم درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  قبط  ینتب  سکابروالف ) نادلگ (  یکیفارت و  درالوب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

یتسویپ6215534 طیارش  قبط  ینتب  سکابروالف ) نادلگ (  یکیفارت و  درالوب  هحفص 71)دیرخ  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط ینتب   ینتب سکابروالف ) ) سکابروالف نادلگ (  (  نادلگ وو   یکیفارت   یکیفارت درالوب   درالوب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

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

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

6215379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093985008973 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

هنایار میمص 
ددع 5 دادعت : 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هفرح   هفرح ریوصت   ریوصت وو   ادص   ادص   22 XLR*FEMALEXLR*FEMALE  لاتیجید لاتیجید لباک   لباک ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000688 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155149497 یرقاب سدنهم  : سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زور زور 7575 تخادرپ.ددرگیم   تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب رورس   رورس -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ ناونع : : ناونع 9191
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hpe تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000130 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  تسویپ - ریوصت  اب  قباطم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دنمجرا 09376140404 سدنهم  سانشراک : 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527249-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-1118-54010906 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6216157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HpeHpe ناونع : : ناونع 9292

HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم  ربمان و  تراپ 

ههام ود  تخادرپ 
خافت 09168189887 یاقآ  سامت 
1101091734000056 زاین :  هرامش 

هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
تراپ سسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE DL380 GEN 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

نرق زادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم  ربمان و  تراپ 

.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
.دش دهاوخ  دات  نامرد  مرتحم  تیریدم  دات  زا  سپ  مالعتسا  خساپ 

ههام ود  تخادرپ 
خافت 09168189887 یاقآ  سانشراک  اب  سامت 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6215379 هفرح  ریوصت  ادص و   2XLR*FEMALE لاتیجید هحفص 71)لباک  رورس  ( رورس

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

لاطبا6215396 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس  - هروظنمدنچ
زور تخادرپ.ددرگیم 75

هحفص 71) رورس  ( رورس

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

رورس6215487 کر  تشپ  شیارآ  هبعش و  یلحم  هکبش  هب  ( node) دون ددع  هحفص 32)ندوزفا 15 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6215548Hpe(71 هحفص رورس  ( رورس

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

قاتا6215643 رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  یزادنا و  هار  ، دیرخ یزاس و  درادناتسا 
تکرش قرب 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 9494

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

رورس6215770 قاتا  تازیهجت  رورس و  یدنبرکیپ  هحفص 18)یناسرزورب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مالعتسا 6215771479 دانسا  ربارب  رورس  جیروتسا  هحفص 70)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6215923Cisco چیئوس هاگتسد  ود  دیرخ  رورس -  عاونا  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6215997 قاتا  هکبش  یکیزیف و  تخاسریز  شرتسگ  هحفص 32)یزاسهنیهب و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6216157HP رورس هحفص 71)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هنایار6216209 هحفص 71)رورس  رورس  ( رورس

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

زاس6216341 هریخذ  چیئوس  هاگتسدکی  زاس و  هریخذ  هاگتسدکی  رورس ، هاگتسد  هس  بصن  هحفص 8)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 88 ھحفص 76 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/30عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   online روسنس رپیاو )  ) یکیتسال هغیت  ناونع : 

14014162 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6215262GE یزاگ یاه  هاگورین  قیقد  رازبا  یکدی  اعطق  هحفص 6)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6216070online روسنس رپیاو )  ) یکیتسال هغیت  هحفص 77)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

onlineonline روسنس   روسنس رپیاو ) ) رپیاو  ) ) یکیتسال یکیتسال هغیت   هغیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

6216025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  راشف  فالتخا  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000375 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  راشف  فالتخا  چیئوس  دیرخ  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: 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

چیئوس6215387 یرادهگنو  access یاه متسیسو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  هحفص 8)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6215389 یرادهگنو  access یاه متسیسو  یسم  لباک  نادیم  هکبش  یزاس  هنیهبو  هحفص 8)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6215401 تسیل  قبط  تاقلعتم  هارمهب  کیتورکیم  هحفص 32)ویدار  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6215551 هحفص 32)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کت6215674 قرب  زیرپ  هخاش - قرب 3  گالپ  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  هفرط - یتساک 4  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  روتینام - دربراک  تباث  تمواقم  - ههار

هحفص 66) روتکتد  ( روتکتد

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

6215923Cisco چیئوس هاگتسد  ود  دیرخ  رورس -  عاونا  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هاگورین هاگورین زاین   زاین دروم   دروم راشف   راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

هاگورین6216025 زاین  دروم  راشف  فالتخا  چیئوس  هحفص 77)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6216171ATEN HDMI Over single cat5 Extender چیئوس هاگتسد  ود  هحفص 32)ریمعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6216341 هریخذ  چیئوس  هاگتسدکی  زاس و  هریخذ  هاگتسدکی  رورس ، هاگتسد  هس  بصن  هحفص 8)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یتوص متسیس  زیهجت  سیپسا 2- تسبراد  بصن  -1( نمهب 22  ) رجف ههد  هللا  مایا  تبسانم  هب  تازیهجت  نیماتو  تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نفلت 66973399 تسویپ  لیاف  قبط...و  رنب  پاج 

1101020029000091 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

یمرگرس رنه و  قالخ ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

یلا تعاس 10 زا  ( هبنشکی هخروم 1401/11/09( رد  دیدزاب   . تمیق زیلانآو  یزاس  فافش  تهج  رتشیب  تاحیضوتو  یداهنشیپ  اه  حرط  هیارا  روظنم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط   . نامداش هاگتسیا  لباقم  یدازآ  رد خ  عقاو  یدازآ  یتسپ  رتفد  ناکم  هدوب  یمازلا   14

1318915513 یتسپ :  دک  هقبط 4 ،  تسپ  هزیناکم  نامتخاس  رگشل  هارراهچ  یبونج  رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66973399-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66450947-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - یتوص یتوص متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت -- 22 سیپسا   سیپسا تسبراد   تسبراد بصن   بصن -- 11 (( نمهب نمهب 2222  ) ) رجف رجف ههد   ههد هللاهللا   مایا   مایا تبسانم   تبسانم هبهب   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع
رنب رنب پاج   پاج

9797
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نانمس ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسیا ددع  کی  لدم RX-M3500/Vو  هیذغت  عبنم  ددع  کی  لماش  RESTMOMENT لدم سنارفنک  توص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
RX-D3500/LI لدم هدننک  تکرش  هاگیاجددع  لدم RX-C3500/LIو20  تسایر 

1101004701000028 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

روشک  ZHUHAI RESTMOMENT DIGITAL AUDIO DEVICE هدنزاس عجرم   RESTMOMENT یتراجت مان   RX-D3500 لدم میس  اب  نوفورکیم  الاک :  مان 
قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  دک  ناریا  نیا  یارب  تمیق  لک  دروم و  هس  ره  تمیق  لماش  روتکاف  .دشاب  یم  نانمس  یرتسگداد  لیوحت  لحم  .تسا  هباشم  دک  نازیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  امتح  سردآ  هارمه و  تباث و  سامت  هرامش 

 : یتسپ دک  نانمس ،  یرتسگداد  هرامش 2  نامتخاس  شخب  ضایف  نابایخ  یادتبا  یناقلاط  نابایخ  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519135137

33364105-023  ، 33362663-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362664-023 :: 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

تسبراد6215780 بصن  -1( نمهب 22  ) رجف ههد  هللا  مایا  تبسانم  هب  تازیهجت  نیمات  تامدخ و  هیارا 
رنب پاج   - یتوص متسیس  زیهجت  سیپسا 2-

هحفص 79) توص  ( توص

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

سنارفنک6215783 توص  هحفص 79)متسیس  توص  ( توص

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

ناشنهام6215847 ناتسرهش  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 54)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدنبادخ6215865 ناتسرهش  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 54)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سنارفنک سنارفنک توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  قبط  یکشزپ  دربراک  لارتناس  هارمهب  روتینام  هاگتسد  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092977000148 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND CENTRAL لدم یکشزپ  دربراک  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب روکذم  تساوخرد  یارب  I.M.E.D تیاس رد  زاجم  یاهتکرش  وزج  یتسیابیم  تمیق  هدنهد  هیارا  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یتسویپ  یاهیاف  قبط  تاصخشم  تادنتسم و 

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982333-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ دربراک   دربراک لارتناس   لارتناس هارمهب   هارمهب روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 66 ناونع : : ناونع 9999
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هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قبط   . یکشزپ دربراک  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092977000149 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هار ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   ARIA TC لدم یکشزپ  دربراک  اتید  لاسرا  تیلباق  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

تداعس
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تادتاسم  . دشاب روکذم  تساوخرد  یارب  I.M.E.D تیاس رد  زاجم  یاهتکرش  وزج  یتسیابیم  تمیق  هدنهد  هیارا  تسا  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  تاصخشم  و 

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982333-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  . . یکشزپ یکشزپ دربراک   دربراک یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6215727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام اب  یزغم  ژانرد  لانرتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751001125 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دک 26040  باصعا  زغم و  ژانرد  لانرتسکا  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 

تشادهب ناریا  هدننک 
ددع 70 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصا بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکو.دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  یمرابتعا  نیماتزا  سپو  ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب لاس  لقادح 2 یاضقنا  خیراتو.ددرگ  تسویپ  هناماسردآمتحودشاب  یم  یمازلا  تسویپ  کرادمرد  دوجوم  مرف  ندرکرپودشاب 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام اباب   یزغم   یزغم ژانرد   ژانرد لانرتسکا   لانرتسکا ناونع : : ناونع 10 110 1
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6215732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشوگ  لارتناس و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
** دشاب یم  تسویپ  لماک  حرش  **

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000452 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اپاص - ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   ICN-C110-V2.0 لدم هچراپکی  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشوگ  لارتناس و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** دشاب یم  تسویپ  لماک  حرش  **

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

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

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

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهعرب هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هزور   هزور   4545 هیوست   هیوست دشاب ** ** دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لماک   لماک حرش   حرش **** یشوگ   یشوگ وو   لارتناس   لارتناس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

102102
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6216121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009057 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، SVTB PACIFIC، THOMAS ژویفیرتناس پمپ  گنیلپوک  هرهم ، تلوب و  تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهاپس راک  یژرنا و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 001-518630  پمپ  دنلگ  لماک  گنیکپ  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ -  :: یهگآ یهگآ طیارش   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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتیف گنیتیف تلوب -  -  تلوب گنیکپ - - گنیکپ ناونع : : ناونع 103103
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6216198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یالاب 50  بصن  ومد - طرش  هب  روتینام - لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000984 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   Fetal Monitoring یتراجت مان   FC 1400 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد یالاب 50  بصن  ومد - طرش  هب  دشابیم - یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6216356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 22   LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000111 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماس  یتراجت  مان   LS22RF635HH لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  - زیربت رد  لیوحت  - ههام یتناراگ 18  یاراد  -IPS لنپ تروپ HDMI و  هب  زهجم  -LED- چنیا  22 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگتسد هاگتسد   5050 یالاب   یالاب بصن   بصن ومد - - ومد طرش   طرش هبهب   روتینام - - روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 104104

چنیا چنیا   2222 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 105105
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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

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

یتسویپ6215455 یاه  لیاف  قبط  یکشزپ  دربراک  لارتناس  هارمهب  روتینام  هاگتسد  هحفص 80)6 روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6215479 یاه  لیاف  تاصخشم  قبط   . یکشزپ دربراک  یتایح  میالع  روتینام  هحفص 80)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

کت6215674 قرب  زیرپ  هخاش - قرب 3  گالپ  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  هفرط - یتساک 4  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  روتینام - دربراک  تباث  تمواقم  - ههار

هحفص 66) روتکتد  ( روتکتد

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

روتینام6215727 اب  یزغم  ژانرد  هحفص 80)لانرتسکا  روتینام  ( روتینام

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

روتکاف6215732 شیپ  هزور  هیوست 45  دشاب ** یم  تسویپ  لماک  حرش  ** یشوگ  لارتناس و  هاگتسد 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ددرگ  همیمض 

هحفص 80) روتینام  ( روتینام

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

گنیتیف6216121 تلوب -  هحفص 80)گنیکپ - روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6216198 یالاب 50  بصن  ومد - طرش  هب  روتینام - لاتف  هحفص 80)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6216356 زیاس 22   LED هحفص 80)روتینام روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کساج6215420 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 54)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادگج6215429 زکرم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 54)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6215472  nvr 64 هاگتسد هتسبرادم و  هحفص 54)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6215962 نیبرود  ددع  دادعت 103  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 16)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6216153 نیبرود  بصن  هحفص 54)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6216261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط   ) تالآ نیشام  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000277 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هزاس عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  اهوردوخ  تازیهجت و  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایرآ رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه 
ددع 1 دادعت : 

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

 . دامرف لصاح  سامت  نفلت 04134492587  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب   . دشاب یم  یمازلا  یروضح  دیدزاب  .دشاب  یموب  دیاب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع سدنهم 

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: 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

یا6215379 هفرح  ریوصت  ادص و   2XLR*FEMALE لاتیجید هحفص 71)لباک  رورس  ( رورس

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

رورس6215770 قاتا  تازیهجت  رورس و  یدنبرکیپ  هحفص 18)یناسرزورب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6216251 حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  هحفص 24)مرن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6216261( یتسویپ لیاف  قبط   ) تالآ نیشام  هحفص 88)تاریمعت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( 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

یریوصت6216147 تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، یارجا  بصن و  هحفص 54)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) تالآ تالآ نیشام   نیشام تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 106106
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