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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

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

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشکی  99   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   241هکس , 960 , 000241 , 960 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,439رالد تاراما070439,070 تاراما مهرد   12مهرد 1 , 12 012 1 , 12 0

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   225,980هکس , 000225,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   316رالد ,450316 سیئوس450, سیئوس کنارف   483,000483,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,144هکس 000 , 000144, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع335,300335,300رالد ناتسبرع لایر   1لایر 18 ,670118 ,670

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس , 000 , 00092 , 000 , وروی000 ژورن483,640483,640وروی ژورن نورک   45,00045,000نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,415, 0002 1 ,415, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   551دنوپ , 950551 نپاژ950, نپاژ نینی   دصکی   342دصکی ,750342 ,750

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
((3131 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 166166))
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 16  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 37  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 4  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( 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 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

( یهگآ دادعت 21  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 12  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 15  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 24  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 153

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 153

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093676000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223410 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هچراپکی  یلام  یرادا و  نویساموتا  ینابیتشپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشابیم لایر  هصقانم 625,000,000  رد  تکرش  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یربهار ینابیتشپ و  زکرم   02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  رواشم  باختنا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

65-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  دانسا  دیرخ   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/13 تعاس 16  یرادا  تقو 

جارس  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  یفیک  یبایزرا  دانسا  میلست   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/25 تعاس 16  یرادا 

6224635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج نارواشم  یفیک  یبایزرا  هب  تبسن  هرواشم ، تامدخ  دیرخ  همان  نآ  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  هدام 29  هدنب  همان  نآ  دانتساب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاهکرهش کچوک و  عیانص  نامزاس   MIS ینابیتشپ هعسوت و  راد و  همانسانش  تامدخ  یاهدنیآرف  یزاس  هدایپ  یحارط و  هرواشم  تامدخ  هیارا  هژورپ  ماجنا 

دیامن مادقا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هرامش 2001001051000063  هب  ناریا  یتعنص 

اب روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص  کیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  تیوضع  همانیهاوگ  یاراد  یضاقتم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اوتحم یواح  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  ای  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  عوضوم  ای  ات 4  هبتر 1  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  عوضوم 

ددرگ یم  توعد  ات 4  هبتر 1 

ینف تنواعم  هقبط 4  کالپ 2  یبحم  دیهش  هچوک  یلامش  یدرورهس  یناشن   :: سردآ سردآ

88969737 یلخاد 4 -   02141934  - 02188761038 :: نفلت :: www.tehraniec.ir tehran.isipo.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچراپکی هچراپکی یلام   یلام وو   یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یزاس یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا تهج   تهج نارواشم   نارواشم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا هبهب   تبسن   تبسن هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نامزاس نامزاس   MISMIS ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت وو   راد   راد همانسانش   همانسانش تامدخ   تامدخ یاهدنیآرف   یاهدنیآرف

22
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1052-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224709 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیزیف تخاسریز  یزاس  هدایپ  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ضیف ینامرد  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092376000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225325 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ  کرادم  نتسبو  نکسا  ، یزاسکاپ ، یزاسادجو یسررب  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ضیفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ضیف ینامرد  یشزومآ  زکرم  یکشزپ  کرادم  نتسبو  نکسا  ، یزاسکاپ ، یزاسادجو یسررب  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   180,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  زکرم  هناخریبد  لیوئحت  یکیزیف  تروص  هب  همان  تنامض  ای  شیف  لصا  ددرگ و  نکسا  یزیراو  شیف  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ضیف ینامرد  یشزومآ  زکرم   - سردم هللا  تیآ  نابایخ   - ناهفصا  ، 8149644875 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یکیزیف یکیزیف تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یکشزپ یکشزپ کرادم   کرادم نتسب   نتسب وو   نکسا   نکسا ،، یزاسکاپ یزاسکاپ ،، یزاسادج یزاسادج وو   یسررب   یسررب تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

2001001056000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225451 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   9,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
.ددرگ  هیارا  ناریا  یلم  کناب  همان  تنامض  ًاحیجرت  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/05/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزادرپراک لک  هرادا  کناب - هچوک  یاهتنا  ییاخس - گنهرس  زا خ  رتالاب  یسودرف - خ  نارهت -   ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
60992870-4 نفلت :  ناریا  یلم  کناب 

:: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگا  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات لوا 

تمص شرتسگ   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225627 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  یدقن ب  زیراو  تروصب  لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 137 اهدادرارق -  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ -  روما  لک  هرادا  لوا -  هقبط   :: سردآ سردآ

39903983 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6225270 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   44 هارمه   هارمه هبهب   کناب   کناب رازفا   رازفا دبدب   دضدض   هناماس   هناماس یاه   یاه سنسیال   سنسیال نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 55

رازفا رازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 66

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 هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090260000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223591 :: هرازه هرازه - دکدک   تعاس 8 یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   - 1401/12/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 8:30 فلا و ب  یاه  تکاپ  ییاشگزاب 

رتیمسنرت  لول  ددع  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ  یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

17,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 27 ورس - هچوک  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت -  :: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: www.npc-rt.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  دیهش  زاگ  هاگشیالاپ  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

105-00-30408  / 2001092134000151 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223895 :: هرازه هرازه :: 1402/01/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدی تراک  رتویپماک و  ولف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داژن  - یمشاه دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هرامش 255  یلامش ، یارسشناد  شبن  هوکبآ   ، نابایخ دهشم   - sgpc داژن یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ
هناخریبد

05137285024 - 051437285045 - 05137288016 :: 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

رتیمسنرت رتیمسنرت لول   لول ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یکدی یکدی تراک   تراک وو   رتویپماک   رتویپماک ولف   ولف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راولب دورهاش -  رد  عقاو  یقرش  زربلا  گنسلاغز  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب هللا  تیآ 

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/11/09  زا   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرس زربلا  گنسلاغز  تکرش  ییوشلاغز  هناخراک  گنیرروینوم  قیقد  رازبا  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32394061-023 :: نفلت :: www.eacco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاف ۱۹ یبونج  سراپ  مهد  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R10/1401/034 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223502 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SCAMESYSTEM یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 111/400/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 5/570/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هژیو هقطنم  تیاس 2  هیولسع -  هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  سردآ  فلا )  ) تکاپ راک  عاجرا  دنیآرف  همانتنامض  هئارا   :: سردآ سردآ
زاف 19 مهد  هاگشیالاپ  سراپ -  یژرنا  یداصتقا 

تبث رتفد   021-41934: سامت زکرم  -07731466283-07731466287 :: نفلت نفلت
:88969737 و 85193768 مان

WWW.SETADIRAN.IR :: 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

ییوشلاغز ییوشلاغز هناخراک   هناخراک گنیروتینوم   گنیروتینوم قیقد   قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SCAMESYSTEMFIRE & GAS DETECTION SYSTEM SCAMESYSTEM ناونع : : ناونع 1010
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ع / / 21 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات  رثکادح   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  مالعا و  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  هرقف  کی  نیمضت  هناماس 2001001024000022 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهعب  مود  لوا و  تبون  هصقانم  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه  لایر -  دانسا 1.000.000  شورف  لایر -   4.500.000.000

هقبط یزکرم   ، نامتخاس کالپ 247  ابمومول ، سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  یزرواشک  کناب  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ 

سامت 02141934 زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 1401/105  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 8  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ملق   ملق   88 دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212
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زاگ تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یالاک  روما  تاکرادت و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامیلس دجسم 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4010841 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زادنا مشچ   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  تدم 15  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225221 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یاه  پمپ  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 10/131/000/000  غلبم 

تکرش باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 507/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06143223305-06143225877 :: نفلت :: Www.setadiran.ir www.shana.ir www.mis.nisoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001024000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  فشک ، یاه  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لیوحت ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

یزکرم نامتخاس  کالپ 247 ،  ابمومول ،  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،   ، 1445994316 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.تاشرافس هریاد  یناگرزاب ،  تنواعم  ییارجا ،  تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ ،  هقبط  یزرواشک ،  کناب 

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

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه پمپ   پمپ تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1414
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نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/44 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت  رگشیامن  هیهت  نارهت و  رهش  رباعم  زا  هجرد  یرادربسکع 360  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: business.tehran.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

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1/1/37 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خیرات 08/11/1401 زا  دانسا  شورف  تدم   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13/11/1401

kedc.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 19  تیاغل  تاداهنشیپ   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
.دوب دهاوخ  خروم 24/11/1401

6223986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یا هلحرم  ود   ) cisco چیئوس هاگتسد  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  زاین  دروم   cisco چیئوس هاگتسد  دیرخ 2  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  تکرش  نیا 

رهپس باسح  هب  لایر  تخادرپ 800000  اب  دوش  یم  توعد  تیحالص  دات  یاراد  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  یمامت  زا  هلیسونیدب  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن مادقا  لیذ  طیارش  اب  هصقانم  دانسا  تفایرد  هب  تبسن  تارداص  کناب  هرامش 0101824193004 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت رگشیامن   رگشیامن هیهت   هیهت وو   رهش   رهش رباعم   رباعم زازا   هجرد   هجرد   360360 یرادربسکع   یرادربسکع ناونع : : ناونع 1515

ciscocisco  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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نارهت هقطنم 6  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6م/2 / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sso-tehran.tci.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224140 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایرتم نیمات  هارمه  هب   access  - یرون ربیف  یسم  یتارباخم  هکبش  روما  رد  یریاد  یزاسزاب و  یزاس و  هنیهب  یبارخ  عفر  یرادهگن  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی هشیدنا  تارباخم  زکرم 

یهگ لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/200/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  لوا  هقبط  نارهت  هقطنم 6  تارباخم  لک  هرادا  منرکا پ85  ریما  هارراهچ  هب  هدیسرن  وتاشول  لفون  نارهت خ   :: 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

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

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

2001093228000328 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارت  ویدار  هکبش  یکدی  تازیهجت  ددع  عومجم 9  رد  ملق  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

روما تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ –  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن –  راولب  هیدیما –   ، 6373193935 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
الاک

:: 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

هبهب   accessaccess  - - یرون یرون ربیف   ربیف یسم   یسم یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش روما   روما ردرد   یریاد   یریاد وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب یبارخ   یبارخ عفر   عفر یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
لایرتم لایرتم نیمات   نیمات هارمه   هارمه

1717

کنارت کنارت ویدار   ویدار هکبش   هکبش یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

2001093228000329 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدی  ییویدار  تازیهجت  ددع  عومجم 29  رد  ملق  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

روما تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ –  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن –  راولب  هیدیما –   ، 6373193935 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
الاک

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تامدخ6224635 هیارا  هژورپ  ماجنا  تهج  نارواشم  یفیک  یبایزرا  هب  تبسن  هرواشم ، تامدخ  دیرخ 
ینابیتشپ هعسوت و  راد و  همانسانش  تامدخ  یاهدنیآرف  یزاس  هدایپ  یحارط و  هرواشم 

نامزاس  MIS

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیزیف6224709 تخاسریز  یزاس  هدایپ  بصن و  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6225270 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رازفا6225627 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکدی یکدی ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1919

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

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

2001003123000123 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224922 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 123-75-01 نادمه ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز  یرادهار  روما  تهج  کمن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

123-75-01 نادمه ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز  یرادهار  روما  تهج  کمن  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  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

هار و یصصخت  گنیدله  ص )  ) ایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هزاس هار  هسسوم  یزاسرهش ،

مق ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش خیرات 1401/11/09  زا   - 1401/11/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس هعطق  دمحاریوب -  هیولیگهک و  ناتسا  هژورپ  : لحم یلا 45000  رتمولیک 01+000  ریسم  یتاعالطا  ییامنهار و  مئالع  ولبات و  بصن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشدهد هواتاپ -  یلصا  هار 

لایر نیمضت 1/100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  یسدنهم  ینف و  تیریدم  هقبط 4  کالپ 102  لک  یرتسگداد  زا  دعب  یدباع   ، دیهش راولب  ناگدازآ  نادیم  مق   :: سردآ سردآ

یلخاد 119  02181444092-9-02536625178 :: 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

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار روما   روما تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

ریسم ریسم یتاعالطا   یتاعالطا وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مایپ نادمه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جدننس  - نادمه نهآ  هار  روحم  رتمولیک 22 و 19  رد  عقاو  نیجلال  راهب -  ناتسرهش  روحم  رذگریز  لحم  رد  یکیفارت  مئالع  ولبات و  بصن  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.د ـ نک رازگرب مـی  هصقانم  هاگراک  لحم  ناتسگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یحابصم یاقآ   09304234010 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هصقانم یفیک  یبایزرا  ینامز  دعاوم  دانسا و  رغت  هیعالطا   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرم  کی  یمومع 

1401/11/09 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225270 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ینامز  دعاوم  دانسا و  خروم 1401/10/18  حبص  هراتس  همانزور  خروم 1401/10/18 و  ناتسزوخ  رون  یاه  همانزور  رد  پاچ  یاه  یهگآ  وریپ  *** یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دبای یم  رغت  ریز  حرش 

لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، دیرخ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ددرگ یم  حوتفم  رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم  نادیم  یولوم  نابایخ  رهشمرخ -  سردآ  هب  تاسلج  رتفد  شیاشگ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 2222

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن  ، ، لمح لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایرد  :: عبنم خیرات 1401/11/16عبنم زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225288 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانیم رهش  یریوصت  تراظن  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 60/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

بانیم یرادرهش  کیتامروفنا  دحاو  بانیم -  یرادرهش  نامتخاس  هر )  ) ماما راولب  بانیم -  رهش  ناگزمره -  ناتس   :: سردآ سردآ

2230144-0764 :: نفلت :: www.minabcity.irنفلت 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

ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090990000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225490 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرادا  نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ ) الاک و  )

ینابغاب  مولع  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  تسیل  قبط  یرادا  نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تامدخ ) الاک و  )

09163064110

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مولع تاقیقحت  هسسوم   ) یزرواشک تاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  راولب  جرک   ، 3177777411 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
( ینابغاب

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6224622 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 8  هحفص 9)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2424

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // دکراب گنیلبیل  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005104000343 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  پاچ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناب پاچ  یتراجت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  ینادومحم  یاقآ  یلخاد 211  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکراب دکراب گنیلبیل   گنیلبیل رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط   ) کالما یقوقح و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000116 زاین :  هرامش 
ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

(. اه تسویپ  قبط   ) کالما یقوقح و  رازفا  مرن  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

.اه تسویپ  مامضنا  هب 

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23082361-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. اهاه تسویپ   تسویپ قبط   قبط  ) ) کالما کالما وو   یقوقح   یقوقح رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یا  هنایار  هکبش  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003336000103 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یا  هنایار  هکبش  سوریو  یتنآ  دیدمت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ربراک  700 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب هدننک  دیلوت  تکرش  زا  موینیتالپ  هدر  عیزوت  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  هدنرب  سنسیال -  رابتعا  تدم  رد  اه  یناسرزورب  تفایرد  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنسیال رابتعا  نامز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31523158-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یرتویپماک و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000232 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2828

هکبش هکبش وو   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  رمحا  لاله  تیعمج  زکرم  یرازفا  مرن  تامدخ  یراپس  نورب  هلاسکی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005014000078 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن مادقا  سامت 09167191599  هرامش  اب  یکلم  سدنهم  اب  هدومن و  مادقا  هناماس  رد  جردنم  بلاطم  هعلاطم  هب  تبسن  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن مادقا  هناماس  رد  تکرش  هب  طوبرم  کرادم  جرد  یراذگ و  تمیق  هب  تبسن  سپس  و 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85632060-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000115 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32568616-026  ، 32563216-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563219-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ یراپس   یراپس نورب   نورب هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3030

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3131
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم یاضف  تینما  یزاسدنمشوه و  رتفد  لکریدم  هرامش 011008211  همان  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001053000004 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** یتسویپ لیاف  تاجردنم  اب  قباطم  روشک  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  یزیر  همانرب  تیریدم  عماج  هناماس  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003035000054 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  روشک ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  - یبونج شوخ  شبن  یدازآ -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66941250-021  ، 66583630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف تینما   تینما وو   یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه رتفد   رتفد لکریدم   لکریدم   0 1 10082 110 1 10082 11 هرامش   هرامش همان   همان قبط   قبط ناونع : : ناونع 3232

روشک روشک یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ نامزاس   نامزاس یزیر   یزیر همانرب   همانرب تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3333
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دنجریب هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: یاه لوژام  لماش   SOPHOS XG450 هلاسکی سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Base License, Network Protection, Web Server Protection, Email Protection, and Enhanced Support

1101030257000089 زاین :  هرامش 
دنجریب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات اه  هنیزه  هیلکو  هدوبدنجریب  هاگشناد  لیوحت  لحم.تسیمازلا  نآ  تیاعرو  هدشرکذ  تسویپ  لیاف  رد  طیارش  هیلک.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09151609144 دشابیم  هدننکنیماتاب  تدوع  هنیزهدات  مدع  تروصرددوبدهاوخاوافدحاوداتزا  سپ  تخادرپ.تسا  هدننک  نیمات  اب  دنجریب  هاگشناد 

9717851367 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  - هاگشناد سیدرپ  - هاگشناد راولب  - ینیوآ دیهش  راولب  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32202126-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32202517-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Base License,  Network  Protection,  Web ServerBase License,  Network  Protection,  Web Server یاه : : یاه لوژام   لوژام لماش   لماش   SOPHOS XG450SOPHOS XG450 هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
Protection,  Email Protection,  and Enhanced SupportProtection,  Email Protection,  and Enhanced Support

3434
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نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  تردقاب )   - ناهام  ) زکارم تهج  دهشم  قرش  ماگوزیا 6736  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000136 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  2700 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  .دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  وروتکاف  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  ماگوزیا  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب زج  هب  زج  دیاب  یداهنشیپ  تمیق.دنشاب  هتشادارراک  تیحالص  زوجم  دیاب  نایضاقتم.دشاب  عبرم  رتم  ساسا  رب  تمیق  داهنشیپ.دشابیم 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000081 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یتساوخرد  کرادم  هارمه  وءاضما  رهم و  یداهنشیپ  خرن  گرب  هارمه  هب  یتسیاب  یلاسرا  کرادم  دانسا و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

32241337-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: 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 تسیل   تسیل قبط   قبط نامرک   نامرک ناتسرهش   ناتسرهش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تردقاب )  )  تردقاب  - - ناهام ناهام  ) ) زکارم زکارم تهج   تهج دهشم   دهشم قرش   قرش   67366736 ماگوزیا   ماگوزیا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3535

ناتسدرک ناتسدرک هقطنم   هقطنم یتفن   یتفن یاه   یاه هدروارف   هدروارف شخپ   شخپ یلم   یلم تکرش   تکرش یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3636
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب  یلصا  ربتعم و  یتنراگ  یاراد  تسیاب  یم  سانجا 

دوش هداد  تمیق  یناریا  یالاک  امتح  یناریا  هباشم  دوجو  تروص  رد 
1101050381000074 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 49 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   GS8 لدم تروپ  باه 8  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   BLACK MAGIC یتراجت مان   Deckline - sdi to hdmi لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214E لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  حرش  رد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یالاک   یالاک امتح   امتح یناریا   یناریا هباشم   هباشم دوجو   دوجو تروص   تروص ردرد   دنشاب   دنشاب یلصا   یلصا وو   ربتعم   ربتعم یتنراگ   یتنراگ یاراد   یاراد تسیاب   تسیاب یمیم   سانجا   سانجا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق

3737
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف جوز  کی  سنسیال  هلاس  هس  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000211 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف جوز   جوز کیکی   سنسیال   سنسیال هلاس   هلاس هسهس   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3838
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 200F 18x GE RG 45 لاوریاف هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FG

1101094953001257 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سیدارف یزرو  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  سیدارف  یتراجت  مان   FARADIS 210 B-2x50 لدم زادرپدوخ  هاگتسد  گنیمیکسا  یتنآ  یتینما  لوژام  الاک :  مان 
زربلا

ددع 2 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( حیحص زاین  یلک  حرش   ) دیدرگ هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

هدش  هتشون  لماک  تاصخشم  تسویپ  تسیل 
ددرگیم لاطبا  نیا  ریغرد  الاکروما  زادرپراکاب  طقف  هرکاذم   - ههامود تخادرپ 

تیفیکابو بوغرم  یالاک 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

200200 F F 18x GE 18x GE RG 45 RG 45 FGFG لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 3939
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تسپ  نویساموتا  تهج  متسیس  هاگتسد  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000503 زاین :  هرامش 

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

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  50 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا تهج   تهج متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک  . دشاب یم  هباشم  دکناریا   . تسویپ تسیل  قبط  .main switch board inspection function test of acb تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 9171612813

1101092297001480 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/15 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 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

6223840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  ریرب  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005735 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UPS متسیس ریافیتکر  لرتنک  دربراک   RCM لدم یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

main switch board inspection function test of acbmain switch board inspection function test of acb ناونع : : ناونع 4141

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس ریرب   ریرب تراک   تراک ناونع : : ناونع 4242
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ هاگتسیا  رد 8  اهریافیتکر  سنارت  یور  بصن  تیلباق  اب  کیدتاک  تظافح  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاعالطا  قباطم  هام  یط 12  ناشاک  بآ  لاقتنا 

1101001205000353 زاین :  هرامش 
ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هناهام 12 دادعت : 

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

زا دادرارق  دقع  تهج  هرامش 09134146966 - اب  روپراشفا  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  ددرگ -  تسویپ  یراک  هموزر  تمیق و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  ددرگیم -  ذخا  تادهعت  ماجنا  همان  تنامض  راکنامیپ 

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/02/01عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  (vx-k90 تعنص وترپ  کرام   ) تعرس لرتنک  ویارد  ناونع : 

14014535 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

طخطخ هاگتسیا   هاگتسیا   88 ردرد   اهریافیتکر   اهریافیتکر سنارت   سنارت یور   یور بصن   بصن تیلباق   تیلباق اباب   کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
بآبآ لاقتنا   لاقتنا

4343

(( vx-k90vx-k90 تعنص   تعنص وترپ   وترپ کرام   کرام  ) ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بای ذفنم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000400 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ لرتنک  هعسوت  نیودت  ناراکمه  هدننک  هضرع  عجرم   RADAR یتراجت مان   R279 holiday detector لدم هلول  طوطخ  قیاع  بای  ذفنم  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف
هاگتسد 2 دادعت : 

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

حرش قبط  تمیق  مالعا  / دشاب یم  رظن  دم  یناریا  یالاک  امتح  لخاد ،  تخاس  یالاک  دوجو  تروص  رد  / دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  فذح  هدننک  نیمات  خساپ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  گولاتاک  هئارا  دشاب و  تسویپ  مالعتسا 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412673-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  متسیس  لرتنک  هب  طوبرم  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001358 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   M1-AOM-300 لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  یجورخ  ردناپسکا  لوژام  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای ذفنم   ذفنم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4545

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک هبهب   طوبرم   طوبرم تراک   تراک ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 157 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e4tckut6njejc?user=37505&ntc=6224323
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6224323?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3he32vyrwnn9q?user=37505&ntc=6224394
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6224394?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461495 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاقنراون تعرس  هدننک  لرتنک  هدنهدناشن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاقنراون هلاقنراون تعرس   تعرس هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک وو   هدنهدناشن   هدنهدناشن ناونع : : ناونع 4747
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6224563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرف تراک  / گولانآ تراک  / لاتیجید تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000749 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا سیجرب  رازفا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MW-J1900MP لدم  RTU یریگ هزادنا  تظافح و  لرتنک و  تازیهجت  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1402/02/09 زاین :  خیرات 

نایناریا سیجرب  رازفا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MW-ECO2017 لدم  RTU یریگ هزادنا  تظافح و  لرتنک و  تازیهجت  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1402/02/09 زاین :  خیرات 
نایناریا سیجرب  رازفا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MW-A53RB لدم  RTU یریگ هزادنا  تظافح و  لرتنک و  تازیهجت  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1402/02/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقیقح 07132142882 یاقآ  تارباخم  گنیچاپسید و  حرط  یرجم  یبارهم 07132142883/ مناخ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

40958

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرف نامرف تراک   تراک // گولانآ گولانآ تراک   تراک // لاتیجید لاتیجید تراک   تراک ناونع : : ناونع 4848
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS متسیس یکینورتکلا  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001560 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   DCS متسیس  MBX یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاحلا حرش و  قباطم  اضاقت  رد  جردنم  مالقا  هیلک.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدوب و  یتسویپ  کرادم  الاک  دات  باختنا و  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسارجالا مزال  تامازلا  مرف  .تسا  یمازلا  یضاقتم  سانشراک  دات  .تسا  مازلا 

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001618 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 4949

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 5050
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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 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا یرابتعا  تخادرپ  هوحن  دشاب و  تسویپ  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   ) 9830281 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009164 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ATOS MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هرجنح  یسفنت  زتورپ  لدم 7714  کیتاموتا  راتفگ  ولو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ATOS MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هرجنح  یسفنت  زتورپ  لدم 7713  کیتاموتا  راتفگ  ولو  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لانشنرتنیا تکور  هدننک  هضرع  عجرم  یرتسیلب  ییاوقم 5  هبعج   mm 300 زیاس ولو  نودب  رچکناپ  شکم  نزوس  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ELECTRIC یتراجت مان   in 1 زیاس موینیمولآ  ژایلآ  سنج  تخوس  عیزوت  هبملت  دربراک  لدم 1222395  ولو  لرتنک  کیتاموتا  یقرب  نایرج  لرتنک  ریش  الاک :  مان 
دادوه رتسگ  نیون  نازادرپ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   VALVE

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

داگراساپ بط  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   NOPA یتراجت مان   36x90 mm زیاس  KB 055/03 لدم نانز  یحارج  ولو  لتسیرک  مولکپسا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ATOS MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هرجنح  یسفنت  زتورپ  لدم 7715  کیتاموتا  راتفگ  ولو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کولعس ریما  هدننک  هضرع  عجرم   DISEL TECHNIC یتراجت مان   FH لدم ولو  نویماک  نامرف  هعطق  نوینیپ  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

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

 ( تسا یرابتعا  تخادرپ  هوحن  دشاب و  تسویپ  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   ) 9830281 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لرتنک لرتنک کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب نایرج   نایرج لرتنک   لرتنک ریش   ریش  - - ولو ولو نودب   نودب رچکناپ   رچکناپ شکم   شکم نزوس   نزوس هرجنح - - هرجنح یسفنت   یسفنت زتورپ   زتورپ   77147714 لدم   لدم کیتاموتا   کیتاموتا راتفگ   راتفگ ولو   ولو ناونع : : ناونع
ولو ولو نویماک   نویماک نامرف   نامرف هعطق   هعطق نوینیپ   نوینیپ نانز - - نانز یحارج   یحارج ولو   ولو لتسیرک   لتسیرک مولکپسا   مولکپسا ولو -  -  ولو

5151
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یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ذخا.دوش هعجارم  هدش  یراذگرب  تسویپ  گرب  هب 3  راک  یئارجا  ینف و  تامازلا  اهیگژیو و  زا  یهاگآ  یارب.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا راکنامیپ  اب  مزال  یاه  هیدیئات 

1101092313000025 زاین :  هرامش 
تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رارق رد  قفاوت  قبط  روتکاف  تخادرپ.تسا  هدننک  نیمات  اب  راک  رازبا  مزاول و  هیلک  هیهت.تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  سنج  اب  هارمه  راک  لماک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یتآ هدقعنم  داد 

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

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

33322143-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میقتسم میقتسم ریغ   ریغ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5252
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  تخادرپ  یتسویپ  تسیل  قبط  قیرح )  نالعا  مزاول  قیرح ( نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000611 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا ینف  تاصخشم  اب  قبطنم   . یلخاد ناوت  زا  هدافتسا  یرثکادح  نوناق  قبط  تامدخو  الاک   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..ددرگ لیوحتو  یراذگ  تمیقو 

1101092065000012 زاین :  هرامش 
رسدور ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
رسدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تامازلا  قبط  قیرح  یافطا  متسیس  میمرتو  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4481877931 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  - رسدور رسدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42633039-013  ، 42634290-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42633039-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح )  )  قیرح نالعا   نالعا مزاول   مزاول قیرح ( ( قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353

قیرح قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس ریمعتو   ریمعتو میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 5454
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رسدور ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قبطنم.یناریاالاک  زا  تیامحو  یلخاد  ناوت  زا  هدافتسا  یرثکادح  نوناق  قبط  تامدخو  الاک   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لیوحتو  یراذگ  تمیقو  مالعتسا  ینف  تاصخشم 

1101092065000011 زاین :  هرامش 
رسدور ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
رسدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یقاحلا تامازلا  قبط  سکب  ریاف  میمرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4481877931 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  - رسدور رسدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42633039-013  ، 42634290-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42633039-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . یقاحلا یقاحلا تامازلا   تامازلا قبط   قبط سکب   سکب ریاف   ریاف میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 5555
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا یاهرهش  رد  انبریز  رتم  رد 8000 هقبط  عومجم 15  اب  نامتخاس  لماش 3  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  نیمخ  نارجاهم و  و 
1101003198000024 زاین :  هرامش 

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

هقبط 15 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارجاهم و کارا و  یاهرهش  رد  انبریز  رتم  رد 8000 هقبط  عومجم 15  اب  نامتخاس  لماش 3  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  نیمخ 

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

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

32217201-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5656
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000450 زاین :  هرامش 

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

اکیرمآ هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

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

تسا تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  سنج و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000073 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

وص هب  یلام  داهنشیپ  ینف و  تاصخشم  یراذگراب  تسیمازلا و  دیدزاب.دنشاب  صوصخ  نیا  رد  نارهت  یناشنشتآ  تسیل  رودنو  زج  دیاب  اهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدش  کیکفت  تر 

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 تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

.ملعاریما .ملعاریما یناتسرامیب   یناتسرامیب عمتجم   عمتجم قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   سنج   سنج هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5858
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  تساوخرد  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - Flam Detectoe & Flam Amplifire تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ 

1101097211000040 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تایلمع  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   Flame Detector لدم هلعش  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - Flam Detectoe & Flam Amplifire :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف

7511893349 یتسپ :  دک  یتسپ 75391/311 ،  قودنص  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسعردنب - هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312245-0773  ، 31312940-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31312953-077 :: 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

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف تساوخرد   تساوخرد قیقد   قیقد حرش   حرش زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - Flam Detectoe & Flam AmplifireFlam Detectoe & Flam Amplifire ناونع : : ناونع
دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم ارار  

5959
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم قرب  هزوح  یداتس  یاهنامتخاس  - ناجنز لاقتناروما  هعبات  یاهتسپ  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یرادهگن   - سیورس ژراش - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هباشمدک ناریا  ) مالعتسا عوضوم  هدام  قبط  ناجنز 

1101001313000322 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

ار مرف  ، همیمض مرف  رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جردو  ینف  تاصخشمو  مالعتسا  طیارش  ءاضما  رهمو و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلا " راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  نکسا و  دیفس  هایس و  تروصباددجم 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145394-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

هقطنم هقطنم قرب   قرب هزوح   هزوح یداتس   یداتس یاهنامتخاس   یاهنامتخاس -- ناجنز ناجنز لاقتناروما   لاقتناروما هعبات   هعبات یاهتسپ   یاهتسپ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک یرادهگن   یرادهگن  - - سیورس سیورس ژراش - - ژراش ناونع : : ناونع
(( هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا )) مالعتسا مالعتسا عوضوم   عوضوم هدام   هدام قبط   قبط ناجنز   ناجنز
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دابآرظن ینامرد  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هطوبرم نامزاس  زا  ربتعم  هیدات  ذخا  هاگنامرد و  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  تالاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091503000018 زاین :  هرامش 

دابآرظن ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 دشابیم یمازلا  تمیقداهنشیپو  مالعازا  لبق  هاگنامرد  لحمزادیدزاب  -2 تسا هدش  همیمض  تسویپ  هب  متسیسرددوجوم  یبیرقت  تالاکشا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیریگب سامت  ( یربکا مناخ   ) 09366959681 نفلتابزاین تروصرد  -4 دشابیم هطوبرم  نامزاسزاربتعم  هیداتذخا  هب  طونمروتکاف  غلبم  هیوستو  تخادرپ 

3331749515 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نمهب و  عطاقت 22 نیبام  سردم  راولب  دابآ  رظن  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45309242-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45309242-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . هطوبرم هطوبرم نامزاس   نامزاس زازا   ربتعم   ربتعم هیدات   هیدات ذخا   ذخا وو   هاگنامرد   هاگنامرد قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تالاکشا   تالاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 6161
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092410001369 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپرد تسویپرد هدشرکذدراومو   هدشرکذدراومو یمومع   یمومع طیارش   طیارش -- یتسویپ یتسویپ تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط تساوخرد.تسا   تساوخرد.تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا -- یقرب یقرب مالقا   مالقا تستس   ناونع : : ناونع
دشدهاوخن دشدهاوخن یسررب   یسررب یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق تروصنیاریغرد.دوش   تروصنیاریغرد.دوش تیاعرامتح   تیاعرامتح
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  فباطم  قیرح  ءافطا  لوسپک  ددع   45 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095916000006 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
( ددع 15  ) زاگ ردوپ و  ییویلیک  لوسپک 12  - 

( ددع 15 () بآ یرتیل (  یناشن 10  شتآ  لوسپک 
( ددع  15) ییولیک  CO2 10 لوسپک

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  45 دادعت : 

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

دشاب یم  زین  تکرش  نیا  دات  دروم  یناشن  شتآ  نامزاس  دات  دروم  یاه  دنرب  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کتیریا تکرش  رابنا  بونج -  زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  نونف  شزومآ  عمتجم  بنج  یمورب -  هقطنم  زاوها - 

ددرگ ظاحل  لماک  تروصب  روتکاف  شیپ  رد  هحورطم  سردآ  ات  لمح  هنیزه 

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: 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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف فباطم   فباطم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ددع   ددع   4545 ناونع : : ناونع 6363
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یوضر ناسارخ  تاکرمگ  تراظن  داتس   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  طیارش  اب  یفیدر  یتسویپ 33  تسیل  قبط  قیرح  یافطا  مالعامتسیس و  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000084000005 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  اب  یفیدر  یتسویپ 33  تسیل  قبط  قیرح  یافطا  مالعامتسیس و  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9146619168 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  تاکرمگ  تراظن  داتس  مدقم -  هارراهچ  یسربط -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32291041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220175-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  ارجاو  بصنو  سانجا  اب  هارمه  نمضرد  تسویپ و  لیاف  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005842000050 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایناتیرب هدنزاس  روشک   TYCO یتراجت مان   OLD P/N K1261S-NEW P/N K1261 لدم یناشنشتآ  قیرح  ئافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  لوژام  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   TYCO هدنزاس عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ یم  هفاضا  تمیق  هب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هک  هدوب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دوش  یم  دقعنم  داد  رارق  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519645756 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  سدق  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339344-023  ، 33333670-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338707-023 :: 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

هدش هدش مالعا   مالعا طیارش   طیارش اباب   یفیدر   یفیدر یتسویپ  3333   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعامتسیس   مالعامتسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6464

یناشنشتآ یناشنشتآ قیرح   قیرح ئافطا   ئافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ردناپسکا   ردناپسکا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تاقلعتم  هیلک  اب  روتکتد  میب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000514 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(fireray 5000 system controller 8-100m(optical beam smoke detector روتکتد میب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا یراس ،  الاک  تفایرد  لحم  .ددرگ  یراذگراب  الاک  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  .ددرگیم  تخادرپ  زور  یط 45  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09111286906 رکفرهاظ ینف  سانشراک  ینیوج 33855254  الاک  سانشراک  لامش -  تفن  تارباخمو  هلول  طوطخ  تکرش 

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

3855254-0113  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6224394 تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  متسیس  لرتنک  هب  طوبرم  هحفص 27)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج یبناج تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   روتکتد   روتکتد میب   میب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  زاین  دروم  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000199 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

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

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

هام کی  رثکادح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000129 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

WS-C2960x-48 port TS-LL چیئوس ددع  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85692529-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6767

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 157 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/47lv89mvrr6x5?user=37505&ntc=6223201
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6223201?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nnsfcgldk5fyv?user=37505&ntc=6223202
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6223202?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DWR-M920 کنیل ید  لدم  روختراک  میس  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک 

1101030319000050 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ابص هنایار  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   D LINK یتراجت مان   DFM-592 IS لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  کی  تخادرپ 

3861818465 یتسپ :  دک  دنزاش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف  بنج  یرهطم  داتسا  دیهش  نابایخ  دنزاش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38226640-086  ، 38226700-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38226377-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک     DWR-M920DWR-M920 کنیل   کنیل یدید   لدم   لدم روختراک   روختراک میس   میس مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  سکم 1 - یتلوم  تراک  voice channel unit for muti server access network opnet model :li-ports تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101093984001557 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبسامهط یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WS-X6582-2PA لدم هعطق  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  سکم 1 - یتلوم  تراک  voice channel unit for muti server access network opnet model :li-ports :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش 

دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکم سکم یتلوم   یتلوم تراک   تراک voice channel unit for muti server access  network  opnet model :li-portsvoice channel unit for muti server access  network  opnet model :li-ports ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c9200l-24t-4g-e لدم دشاب  یم  تسویپب  تامازلا  تاصخشم و  لیاف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091917000048 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

c9200l-24t-4g-e لدم دشاب  یم  تسویپب  تامازلا  تاصخشم و  لیاف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917713517 یتسپ :  دک  نایمکح ،  هار  هس  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35280110-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35280125-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید ناسر و  مایپ  تراک  میس  یاراد   TFI60-G1 لسناریا مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000259000004 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اتید ناسر و  مایپ  تراک  میس  یاراد   TFI60-G1 لسناریا مدوم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوک ییاطع -  نابایخ  هیمورا -  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت  دشابیم -  رظندم  اتید  ناسر و  مایپ  تراک  میس  یاراد   TFI60-G1 لسناریا مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  لاسکی -  لقادح  یتناراگ  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه  لومشم -  یاقآ  اشگلد 09385294554 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171

اتید اتید وو   ناسر   ناسر مایپ   مایپ تراک   تراک میس   میس یاراد   یاراد   TFI60 -G1TFI60 -G1 لسناریا   لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم نفلت 09912476980  اب  رتشیب  تاحیضوت  تهج  ههام  ًادودح 2  تخادرپ   - sftp راددلیش  cat6 هکبش لباک  رتم   1100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن سامت  یبجر 

1101000004000193 زاین :  هرامش 
یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یسابع زوریف  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   cat 6 sftp لدم  m 500 لوط راد  دلیش  یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رتم 1,100 دادعت : 

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

یمسر روتکاف  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  همانیهاوگ  یاراد  هدننک  نیمات   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  ناگداش  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  هارمه  هرامش 4433  زوجم  قبط  رتویپماک  تاعطق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092071000089 زاین :  هرامش 

ناگداش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  هکبش  تراک  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  یدقن *  تخادرپ  زوجم *  رد  هدش  تسویپ  یتناراگ  اب  هارمه  هدش  تسویپ  کرادم  قبط  رتویپماک  تاعطق  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  تمیق  مالعتسا 

6431865147 یتسپ :  دک  ناگداش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  نیبملا  حتف  راولب  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53721521-061  ، 53722115-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53722115-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sftpsftp راددلیش   راددلیش   cat6cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   1 1001 100 ناونع : : ناونع 7373

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7474

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/170/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   1401/11/8 خیرات زا   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا قرش  برغ و  یرون  ربیف  هکبش  مود  ههام  یرادهگن 6 یرافح و  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

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیارآ ( 700) تاقلعتم اب  کنارت 150  بصن  (، 10  ) لنپ چپ  بصن  ( ، 200  ) نوتسیک بصن   ، رتم (9.150) هکبش لباک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(1) تینوی  42 کر

(200) هکبش تازیهجت  اهدن و  یراذگ  لبیل 
1101004813000426 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 10261 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابیتشپ یتناراگ و 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا  ربتعم 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش مود   مود ههام   ههام 66 یرادهگن   یرادهگن وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 7575

وو اهدن   اهدن یراذگ   یراذگ لبیل   لبیل ( ( 11 )) تینوی تینوی   4242 کرکر شیارآ   شیارآ تاقلعتم ، ، تاقلعتم اباب     150150 کنارت   کنارت بصن   بصن لنپ ، ، لنپ چپچپ   بصن   بصن نوتسیک ،  ،  نوتسیک بصن   بصن هکبش ،  ،  هکبش لباک   لباک بصن   بصن ناونع : : ناونع
(( 200200 )) هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت

7676
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زاوها -  تهج  یتلو 3000  دلیس 2  یرطاب  ددع  یزادنا 24  هار  بصن و  دیرخ ، تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002421 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکنامیپ هدهع  هب  یتایلام ) همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ   ، همیب ، تایلام  ) ینوناق تاروسک  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک 
دیئامرف لصاح  سامت  هدازرفعج  سدنهم  هرامش 09161143806  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد 

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

333618-0613  ، 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

30003000 یتلو   یتلو   22 دلیس   دلیس یرطاب   یرطاب ددع   ددع یزادنا  2424   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7777
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ناردنزام ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت  حرش  هب  بعش  تیریدم  دیدج  نامتخاس  یارب  چیئوس  ددع  دادعت 11  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تمیق  نالعا  هدش  یفرعم  یاه  دنرب  هب  تبسن  افرص 

1101003971000035 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

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

ربتعم  یتناراگ  اب  ددع  تفه   switch cisco c2960x-24ts-l :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ربتعم  یتناراگ  اب  ددع  ود   switch cisco c3850-24t-s

ربتعم یتناراگ  اب  ددع  ود   switch cisco c3850-nm-4-1 g

4818793868 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  مج  نامتخاس  یباهش - شبن خ  یناقلاط _ -خ  یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33205953-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33112863-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878
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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  زاین  دروم  مالقا  زا  یکی  اهنت  یرون  ربیف  لباک   ) دشاب یم  تسویپ  تسیل  قباطم  روما  هرادا  یاه  یدنمزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000147 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناجنسفر  یتعنص  عمتجم  یتراجت  مان   F04 دک هرقرق  یرتم  لوط  روک  هتسه 4  دادعت   2x5 mm رطق رادراهم  پارد  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

ناجنسفر یتعنص  عمتجم  یمالسا  ینواعت  هدننک 
رتم 500 دادعت : 

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

( دشاب یم  زاین  دروم  مالقا  زا  یکی  اهنت  یرون  ربیف  لباک   ) دشاب یم  تسویپ  تسیل  قباطم  روما  هرادا  یاه  یدنمزاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا همان  هویش  قبط  قیقد  یارجا  نینچمه  تامدخ و  تازیهجت ، تساوخرد  قبط  هکبش  تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  تامدخ  و 
1101095328000012 زاین :  هرامش 

رسلباب نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارجا نینچمه  تامدخ و  تازیهجت ، تساوخرد  قبط  الکترصن  هگنترقاب و  ییاتسور  زکارم  ( LAN) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  تامدخ  ییارجا و  همان  هویش  قبط  قیقد 

4741843175 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  رسلباب  ناردنزام  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3525900-011  ، 35259009-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35335454-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادراهم رادراهم پارد   پارد یتارباخم   یتارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 7979

هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6224337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسنارفنک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000347 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-250 A لدم  PS/2 ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  دیاب  مالقا  دشاب - یناریا  رادناتسا و  یاراد  تیفیک ، اب  بوغرم و  عون  زا  تسویپ ، لیاف  تاصخشم  قبط  مالقا  ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیب 09905420400 ملاع  یاقآ  اب  یگنهامه.تسا  هزور  ًادودح 25  باسح  هیوست  هدنشورف و  هدهعرب  لمح  هنیزه  - دشاب هطوبرم  سانشراک 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  حرش  تنیوپ _  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000120 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

یتداعس هیقر  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   EA4500 لدم  ADSL هکبش تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

AIR-PWRINJ6 لدم روتپادآ  هارمه  هب   AIR-AP2802I-A-K9 لدم تنیوپ  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزابهش  09108102274

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسنارفنک یسنارفنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8181

هکبش هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 8282
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روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6224766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

San-Storage هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000420 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-832PXU-RP-4G لدم  TB 80 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یرصان یریسگنت  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   SENTINEL لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ زا  نیاربانب  .تسا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  کالم  دنشاب و  یمن  کالم  اهدک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  لیمکت و  اهتکرش  صتخم  مالعتسا  مرف  ًانمض  .ددرگ  یم  یراددوخ  دشاب  هتشاد  تریاغم  رظندم  شرافس  اب  هک  یتاداهنشیپ 

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

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

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه هکبش -  -  هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8383
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالسا ینیم   3468 یت ـ  یج  کنیل  یپ  یت  هکبش  تراک  ددع  دادعت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(TP-LINK TG-3468 Gigabit PCI Express Network A dapter)

1201005345000281 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

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

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

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TP-LINK TG-3468 Gigabit PCI  ExpressTP-LINK TG-3468 Gigabit PCI  Express  ) ) تالسا تالسا ینیم   ینیم   34683468 یتیت ـ  ـ  یجیج   کنیل   کنیل یپیپ   یتیت   هکبش   هکبش تراک   تراک ددع   ددع   55 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
(( Network  A dapterNetwork  A dapter

8484
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005480 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   SUMSUNG یتراجت مان   GB 250 تیفرظ  EVO 870 لدم هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نف و هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ هنایار   LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 
زیراک هدیا 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q2078A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   C7978A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغرد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینفداهنشیپ و  / دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدنشورف  لیابوم  هرامش  جرددش 

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 157 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jxfr7xq28hs8c?user=37505&ntc=6224913
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6224913?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام چوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000451 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ یلام :  رومام   22166413

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام وو   چوس   چوس ناونع : : ناونع 8686
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد چوس 2   cisco 2960 - 48 port - tsl تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000450 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   48TC-L-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22165731: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   22 چوس   چوس   c isco 2960  -  48 port -  ts lc isco 2960  -  48 port -  ts l ناونع : : ناونع 8787
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب ربتعم  یلصا و  یتناراگ  یاراد  سانجا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  یناریا  یالاک  امتح  یناریا  هباشم  دوجو  تروصرد  تسویپ  حرش  رد  تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  دیرخ 

1101050381000073 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  رتسگ  دید  نمیا  یتآ  هدنزاس  عجرم   GRIFFIN یتراجت مان   GF-CS1808RM لدم  Core SFP تروپ هکبش 26  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
رتسگ دید  نمیا  یتآ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   series NPE-G2 engine with 3 7200 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یرادیرخ  اه  الاک  ینف  هیدات  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروصرد تروصرد تسویپ   تسویپ حرش   حرش ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ دنشاب   دنشاب ربتعم   ربتعم وو   یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد سانجا   سانجا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ جرد   جرد یناریا   یناریا یالاک   یالاک امتح   امتح یناریا   یناریا هباشم   هباشم دوجو   دوجو

8888
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C3850-24XS-S new هاگتسدکی تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000449 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هداد هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SWITCH CISCO یتراجت مان   S-S-12-3850 لدم  ACTIVE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

بونج یایرآ  رهم  یزادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8989

تخوس تخوس دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس کیژتارتسا   کیژتارتسا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 9090
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تخوس دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000978 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماگ  هدننک  هضرع  عجرم   SAFENET یتراجت مان   LUNA PCI 7000 لدم هنایار  هکبش  لانرتنیا  یرازفا  تخس  یتینما  لوژام  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SLCD هدنزاس عجرم   KDL-46YYZZ لدم  LED نویزیولت لناپ  رنویت  رواپ و  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ریهش کینورتکلا  ناس 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان   PC/SM لدم یرونربیف  روتکناک   SC loopback روتپادآ الاک :  مان 
یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

CISCO هدنزاس عجرم   ws-c3750x-24p-s لدم یتارباخم  متسیس  تروپ  چیئوس 24  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas- Store لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
روشک نیون  سامت  وترپ  هدنزاس  عجرم   Parman یتراجت مان   PSS2440 لدم یرون  یکیرتکلا و   GE تروپ ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نیون سامت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  یرورض  ون  مالقا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

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

84121214-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

6225224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  هپس  کناب  یرذآ  هار  هس  رابنا  ریاود  نیب  یزادنا  هار  بصن  تازیهجت و  هارمه  هب  یرون  ربیف  یشک  لباک  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1201001036000602 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  یرذآ  هار  هس  رابنا  ریاود  نیب  یزادنا  هار  بصن  تازیهجت و  هارمه  هب  یرون  ربیف  یشک  لباک  حرط  یارجا  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش دیق  روتکاف  شیپ  رد  حرش  دوش .  هئارا  عومجم  تروصب  تمیق  دشاب .  یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یتناراگ  تکرش  طسوت  لاس  کی  تسیاب  یم  روکذم  راک  ماجنا 

 : 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

35911536-021  ، 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

رابنا رابنا ریاود   ریاود نیب   نیب یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9191
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قفو  یلاتیجید  رتم  سناکرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000460 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لسار یتعنص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ولبات  لسار  یتعنص  یسدنهم  یتراجت  مان   V 220 ژاتلو  Hz 50 سناکرف  FDW500 لدم یلاتیجید  رتم  سناکرف  الاک :  مان 

ولبات لسار  یتعنص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ولبات 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ولبات  لسار  یتعنص  یسدنهم  یتراجت  مان   FTR500 لدم قرب  تسپ  هاگورین و  دربراک  سناکرف  لاسرا  هبساحم و  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

ولبات لسار  یتعنص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ولبات  لسار  یتعنص  یسدنهم 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

دامرف یراددوخ  هباشم  یاهالاک  داهنشیپ  زا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یررهش دحاو  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون 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

6225260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاتیجید یلاتیجید رتم   رتم سناکرف   سناکرف ناونع : : ناونع 9292

یرتاب یرتاب هیذغت - - هیذغت عبنم   عبنم وگدنلب - - وگدنلب ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.ددرگ لیوحت  هاگشناد  لحم  رد  ربتعم  یتناراگ  یمسر و  روتکاف  اب  سانجا  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092581000002 زاین :  هرامش 

یر دحاو  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یبجر الیل  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   YOSD یتراجت مان   SU 24 لدم  W 5 ناوت  USB تروپ اب  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MDR-IF140K/C لدم نوفده  الاک :  مان 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
یوانرس یناخ  دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAX LINK یتراجت مان  لدم 775  هنایار   CPU لماک نف  الاک :  مان 

تس  10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع  10 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هملپ سراپ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   CR 1220 لدم  V 3 ژاتلو یا  هکس  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 

ددع  50 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1152A لدم هکبش  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 1000  تروپ  باه 4  الاک :  مان 

ددع  2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  الاک 10  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1865865399 یتسپ :  دک  نارمچ ،  دیهش  یزکرم  نامتخاس  یراوخبرع  دابا خ  یقت  هار  هس  نیمارو  هداج  یررهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33416825-021  ، 33416830-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33416833-021 :: 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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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCR2004-1G-12S+2XS کیتورکیم چیئوس  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000367 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش یروانف  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CCR2004-IG-12S-2XS لدم یتارباخم  هکبش  رتور  الاک :  مان 

ناگراتس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  زا  مادکره  لوبق  ای  در  رد  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ربتعم  یتناراگ  دیاب  الاک 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  دصقم  هب  لمح  هنیزه 
سانشراک  دات  الاک و  تمالس  تست  لیوحت و  زادعب  یراک  هتفه  کی  تخادرپ 

سامت 09173717883

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6223546 لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یریوصت ،  تراظن  هناماس  یاهیبرود 
.ددرگ هئرا  داهنشیپ 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6223933 یرتویپماک و  تازیهجت  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارت6224083 یور  بصن  تیلباق  اب  کیدتاک  تظافح  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  بصن  هیهت و 
بآ لاقتنا  طخ  هاگتسیا  رد 8  اهریافیتکر 

هحفص 27) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قبط6224666 دنوار  هاگتسیا  دنمشوه  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت 
تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوریو6225067 هحفص 27)یتنآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

CCR2004- 1G- 12S+2XSCCR2004- 1G- 12S+2XS کیتورکیم   کیتورکیم چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ 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

هدروارف6225079 شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ 
ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوجو6225157 تروص  رد  دنشاب  یلصا  ربتعم و  یتنراگ  یاراد  تسیاب  یم  سانجا  هباشم  دک  ناریا 
دوش هداد  تمیق  یناریا  یالاک  امتح  یناریا  هباشم 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6225364 جوز  کی  سنسیال  هلاس  هس  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6225411200F 18x GE RG 45 FG لاوریاف هاگتسد  هحفص 18)2  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنیآ هام  هس  یط  یدقن  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

دشاب هتشاد  شورف  زا  سپ  تامدخو  ربتعم  یتناراگ  الاک 
1101001446000752 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 55 زیاس  55VD54-W لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تکرش  تیفیک  لرتنک  دات  دروم  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدش  تبث  تمس  ترازو  ناریناوت  هناماس  رد  یتسیاب  هدننک  نیمات  تاعالطا 

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دشاب دشاب هتشاد   هتشاد شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخو   تامدخو ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هدنیآ   هدنیآ هام   هام هسهس   یطیط   یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یرادرهش   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یماظتنا یاهولباتو  میالع  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006008000084 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 90 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ییانشور  لیاف  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  ید  یا  لا  ینابایخ  غارچ  ددع  دیرخ 70  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000289 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ییانشور  لیاف  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  ید  یا  لا  ینابایخ  غارچ  ددع  دیرخ 70  - 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
ددع  70 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ،  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش صخشم  الاکدک  کی  فیدر  ره  یارب  دامرف و  تقد  هجو  تخادرپ  هوحن  الاک و  هب  زاین  خیرات  هب  امتح   ) .تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31703-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یماظتنا یماظتنا یاهولباتو   یاهولباتو میالع   میالع وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

یدید یایا   لالا   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ددع   ددع   7070 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوانگ رهش  حطس  رد  هدافتسا  تهج   mm 50*900*330 یکشم درز و  یکیتسالریگتعرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050041000090 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  هوانگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B355 دک  330x900x50 mm زیاس یکیتسال  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 660 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم.دوش رومهم  لیمکت و  لماک  مالعتسا.دشاب  یم  تخادرپ  شیپ  نودب  ههامود  تروصب  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلعمالغ یگنهامه 09120398069  دوش  ماجنا  دیاب  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ  هتفه  کی  فرظ  لیوحت  دشاب .  کی  هجرد  قوف  سانجا  انمض   . دوش همیمض  تکرش 

هداز

7531863895 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ینیمخ  ماما  هوانگردنب خ  هوانگ ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33123200-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33123200-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mm 50*900*330mm 50*900*330 یکشم   یکشم وو   درز   درز یکیتسالریگتعرس   یکیتسالریگتعرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تسویپ / طیارش  ینف و  تاصخشم  تسیل و  قباطم  اقیقد  رالوس  نز  کمشچ  غارچ  متیا   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق یگنهامه 07731372139  ههام / کی 

1101093035000900 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412006202   40x35 cm داعبا رالوس  هناخ  کت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 86 دادعت : 

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

/ ههام کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تسویپ / طیارش  ینف و  تاصخشم  تسیل و  قباطم  اقیقد  رالوس  نز  کمشچ  غارچ  متیا   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  ینمیا  یکیفارت و  هتسجرب  تازیهجت  رادشه و  مئالع  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000247 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالوس رالوس نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ متیا   متیا   66 ناونع : : ناونع 9999

ینمیا ینمیا وو   یکیفارت   یکیفارت هتسجرب   هتسجرب تازیهجت   تازیهجت وو   رادشه   رادشه مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6224361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154617 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  دنبهار  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/09 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6224471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هب  هعجارم  هب  ولبات  ژاتنوم  بصن و  هارمه  هب  ولبات  تازیهجت  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094439000040 زاین :  هرامش 

ناردنزام رهشهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هزاس رادیاپ  میب  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  رادقم   mm 20 تماخض  300x300 mm زیاس  ST37 دالوف سنج  لاصتا  اب 40  یزلف  یاه  هزاس  نوتس  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/11/14 زاین :  خیرات 

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

1401/11/14 زاین :  خیرات 
رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  هب  هعجارم  هب  ولبات  ژاتنوم  بصن و  هارمه  هب  ولبات  تازیهجت  یرادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4851641477 یتسپ :  دک  رهشهب ،  یرادرهش  تلم -  کراپ  داژن -  یمشاه  دیهش  راولب  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524241-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34529801-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

faac faac b680hb680h یرتم   یرتم   88 یایا   هفرح   هفرح یایا   هلیم   هلیم دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 10 110 1

ولبات ولبات ژاتنوم   ژاتنوم وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ولبات   ولبات تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یکیتسال  ریگتعرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000031 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   33x90x5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  .نادمه  رهش  رد  لیوحت  .تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  .هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشیلاع یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  عافترا 5  اب  یکیتسال 90*33  ریگتعرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000066 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   33x90x5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 450 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  سایق  نشور  یاقآ  یدشرم و 09173747318  یاقآ  یاه 09171752349  هرامش  اب  دیناوت  یم  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسال یکیتسال ریگتعرس   ریگتعرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

یکیتسال یکیتسال ریگتعرس   ریگتعرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  اقیقد   ) هبعش یارب 6  یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000030 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تازلف و یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ینت  یلور  هتسب   mm 0/50 تماخض  mm 1250 ضرع  ST 37 یدالوف یگنر  هزیناولاگ  فالک  الاک :  مان 

نیرآ یا  هرکرک  برد 
نت 6 دادعت : 

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

( تسویپ تسیل  قبط  اقیقد   ) هبعش یارب 6  یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد  ) ) هبعش هبعش   66 یارب   یارب یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت هرکرک   هرکرک برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 105105
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد کی  دادعت  نکاما  تاریمعت  هرادا  حلاصم  رابنا  تهج  ( عبرم رتم   19  ) یا هرکرک  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003522 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  زور  جنپ  لهچ و  هجو  تخادرپ  دامن و  لاسرا  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  ( هباشت  ) دک ناریا  ساسا  رب  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاه  تمیق  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم مالعتسا  هدنرب  اب  نآ  بصن  لحم و  رد  قیقد  ژارتم  ذخا  ) الاک دات  تفایرد و 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23671-077338  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب تسویپ  لیاف  طیارش  یاراد  هدوب و  مق  ناتسا  یموب  نایضاقتم  هبعش - کیتاموتا  برد  روتوم  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003991000020 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تسویپ  لیاف  طیارش  یاراد  هدوب و  مق  ناتسا  یموب  نایضاقتم  هبعش - کیتاموتا  برد  روتوم  ضیوعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719713816 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس   30 هچوک شبن  هر  ینیمخ  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36633160-025  ، 36633251-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36623078-025 :: 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

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد روتوم   روتوم ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 107107

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

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

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

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

6223735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنر  هشیش  اب  ییوشک  کیتاموتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  تاحیضوت و  حرش  هب 

1101003131000171 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

RU یتراجت مان   nFCC لدم  CCD نیبرود اب  جیار  یگنر  یریوصت  نوفیآ  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  15 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرم رتم  یبیرقت 15  ژارتم  اب  برد  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  یگنر  اه  هشیش 

02166712093  : سامت هرامش 
دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

دنشاب طرش  دیق و  یب  ضیوعت  یتناراگ  لاس  یاراد 3  لقادح  دیاب  تالوصحم  هیلک 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنر یگنر هشیش   هشیش اباب   ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 157 ھحفص 78 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qnlzd4mp6s6dw?user=37505&ntc=6223735
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6223735?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت و  .تسا  هباشم  دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب.ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091432000244 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNION COMMIUNITY هدنزاس عجرم   ac2100H لدم ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت و  .تسا  هباشم  دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب.ددرت  لرتنک  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تسیل  قبط  رادوف  هزیناولاگ  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001196000020 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیهت انمض  دامن  یراذگرابو  رپ  یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ار  یتسویپ  مالعتستا  تسیل  تسا  دنمشهاوخ  ربتعم  ینابیتشپ  یتناراگ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  دوش  بصن  دیاب  هک  یا  هرادا  لحو  رد  تاصخشمو  تسیل  قبط  بصنو  لیوحتو 

5713619876 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  شناد )  ) رگ تشک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238207-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237288-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا تسویپ   تسویپ گرب   گرب یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا رب.ددرت   رب.ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

رادوف رادوف هزیناولاگ   هزیناولاگ هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  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 11 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - تالآریش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000498 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدارم سابعمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  ارسک  یتراجت  مان  نالبس  لدم  لیتسا  سنج  ییوشور  تالآریش  تس  الاک :  مان 

تس 66 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  ، یتساوخرد یاضاقت  تاصخشم  .2

بلط یزور  یاقآ  ( 071  ) دک  38132335 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132472 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6224361faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسیمازلا تسیمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هئارا   هئارا -- هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تالآریش تالآریش ناونع : : ناونع 11 11 1 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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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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0103948005  هرامش  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985009135 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

لنپ لنپ هیاپ   هیاپ ریز   ریز ددع   ددع 200200 (( یپوکسلت یپوکسلت )) نیئاپ نیئاپ لنپ   لنپ ییاصع   ییاصع ددع   ددع 2 152 15 (( یپوکسلت یپوکسلت )) الاب الاب لنپ   لنپ ییاصع   ییاصع ددع   ددع 280280 (( یفقس یفقس  ) ) راکوت راکوت نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع
ددع ددع 2 152 15 نیئاپ   نیئاپ لنپ   لنپ هیاپ   هیاپ ریز   ریز ددع   ددع 200200 الاب الاب

1 13113
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ددع 280( یفقس  ) راکوت نیبرود  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 215( یپوکسلت ) الاب لنپ  ییاصع 

ددع 200( یپوکسلت ) نیئاپ لنپ  ییاصع 
ددع 200 الاب لنپ  هیاپ  ریز 

ددع نیئاپ 215 لنپ  هیاپ  ریز 
1101001031000349 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رونراش هدننک  هضرع  عجرم   CAMTRON هدنزاس عجرم   ACCESSORIES لدم هتسب  رادم  نیبرود  دربراک  یفقس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 280 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   MPXWBTA لدم هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 215 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NXWBS1 لدم هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  کتافلآ  یتراجت  مان   PTS 303 لدم هتسبرادم  نیبرود  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   MILA یتراجت مان   MIO2 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 215 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  مالعتسا  در  هلزنم  هب  طبترم  زوجم  نتشادن  یراذگراب و  مدع  ، هدوب یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  تسویپ ) لیاف  قبط  تساوخرد و ( قبط  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .
ینمچ هار   09199001595

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: 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
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مشش هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یریوصت ،  تراظن  هناماس  یاهیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000448 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع 28 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-7608NI-Q2 لدم نژیو  کیاه  هاگشناد  رد  لیوحت  یتناراگ  اب  لاناک  رآ 8  یو  نا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094130000079 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روشک  HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7608NI-Q2 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

الاک لیوحت  زا  دعب  زور  غلبم 20 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: 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

.ددرگ .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یریوصت ،  ،  یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یاهیبرود   یاهیبرود ناونع : : ناونع 1141 14

لاناک لاناک   88 رآرآ   یویو   نانا   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 115115
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هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیابارت دراه 6 ددع  اب 4  هارمه   NVR هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001530000078 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  لیاف  ربارب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یمازلا گولاتاک  روتکاف و  شیپ  هئارا  ، ددرگ هئارا  فیدر  کی  رد  دراه  ددع  هاگتسد و 4  یداهنشیپ  تمیق  ، دشاب یم  یموب  هدنشورف  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  تسیاب  یم  الاک  دشاب ، یم  تخادرپ  لباق  هطوبرم  نیلوئسم  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  تسا ،

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001196000021 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحتو  هیهت  انمض  دامن  یراذگ  رابو  رپ  تاصخشم  قبط  ار  یتسویپ  مالعتسا  تسیل  تسا  دنمشهاوخ  ربتعم  ینابیتشپو  یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لک  هرادا  لحم 

5713619876 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  شناد )  ) رگ تشک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238207-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237288-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیابارت تیابارت 66 دراه   دراه ددع   ددع   44 اباب   هارمه   هارمه   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1161 16

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17
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ناتسلگ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  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 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  یرادا  یاه  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003412000005 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  ) ناتسلگ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  یرادا  یاه  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دنیامن اضما  رهم و  تمیق و  نعت  ار  هدش  تسویپ  تسیل  نینچمه  دنشاب و  هتشاد  ار  اتفا 

4917758643 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یور  هب  ور  - رذآ مجنپ  نابایخ  - رصعیلو هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32325141-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320350-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-27-17 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  هاگتسد   1 دادعت :  هطوبرم  تالاصتا  لباک و  اب  هارمه  یا  هرقن  گنر :  یتناراگ  یاراد  تکناک  سنارفنک  لدم  کتیجال  سنارفنک  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گولاتاک امنهار و 

:: 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

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا نارگراثیا   نارگراثیا روما   روما وو   دیهش   دیهش داینب   داینب یرادا   یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 118118

تکناک تکناک سنارفنک   سنارفنک لدم   لدم کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19
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ناتسلگ ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناژوف لاناک  طبض 16  هاگتسد  ناژوف 2  سکیپاگم  ماد 4  یپ  یا  نیبرود   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003515000007 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  رزخ  تعنص  نانط  هدنزاس  عجرم   N16CH1-4KTONDAR لدم  4K ینابیتشپ اب  لاناک  هکبش 16 تحت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رزخ تعنص  نانط 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نژنش  NVC9ID50S لدم ارمک  یپ  یآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  هب  ناژوف  لاناک  طبض 16  هاگتسد  ناژوف 2  سکیپاگم  ماد 4  یپ  یا  نیبرود   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918937315 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480215-017  ، 32480201-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480204-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناژوف ناژوف لاناک   لاناک   1616 طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد   22 ناژوف   ناژوف سکیپاگم   سکیپاگم ماد  44   ماد یپیپ   یایا   نیبرود   نیبرود   11 ناونع : : ناونع 120120
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نیاق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگا یلصا  کالم  ) هباشم دک  ناریا  اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا 

1101092349000086 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نیاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رورس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ءاضما  رهم  زا  سپ  دیق و  مالعتسا  یهگا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  اقیقد  دیاب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد دهاوخن  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  یرادرهش  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن  یراذگراب 

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ،  راولب  شبن  رهش ،  نامیس  راولب  نیاق ،  یبونج ،  ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9761773648

32566201-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566064-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهگا یهگا یلصا   یلصا کالم   کالم )) هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یرادرهش   یرادرهش رظن   رظن دروم   دروم لحم   لحم ردرد   بصن   بصن اباب   نیبرود   نیبرود تهج   تهج یرادرهش   یرادرهش زاین   زاین دروم   دروم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا

12 112 1
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دنوار  هاگتسیا  دنمشوه  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000356 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک  ، هموزر دشاب -  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  ددرگیم -  ذخا  تادهعت  ماجنا  همان  تنامض  راکنامیپ  زا  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  یناگرزاب  ینف  داهنشیپ  و 

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین ناتسرهش  دابآزورون  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون 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

6224837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096666000002 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  دابازورون  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9317133451 یتسپ :  دک  دابازورون ،  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: 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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دنوار   دنوار هاگتسیا   هاگتسیا دنمشوه   دنمشوه یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 122122

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم هب  رزخ  تفن  تکرش  ریبکریما  یوکس  یتایلمع و  هقطنم  نارهت ،  داتس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسکی

1101093445000210 زاین :  هرامش 
رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  راک  حرش  لیصفت و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  ...و  یراک  قباوس  روتکاف ، شیپ  تادنتسم ،  کرادم و 

.دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  هجوت : 

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

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

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تدم تدم هبهب   رزخ   رزخ تفن   تفن تکرش   تکرش ریبکریما   ریبکریما یوکس   یوکس وو   یتایلمع   یتایلمع هقطنم   هقطنم نارهت ،  ،  نارهت داتس   داتس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
لاسکی لاسکی

124124
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج یصاصتخا  سیورس  بو  یحارط  هیاپ  رب  یریوصت (  تراظن  یاه  تیاس  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 « تسویپ تاصخشم  قباطم  شرازگ « )  ذخا  اتید و  لاسرا 

1101004572000201 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه تیاس   تیاس یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  نیبرود  تنیالک ، رورس ، جیروتسا ، دراه  زا  یا  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000071 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  یقوقح  ینف و  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح و  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

.دشاب یم  رودقم  تامدخ  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 

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

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزوریف یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون 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

6225621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093782000005 زاین :  هرامش 

ناجریس ناتسرهش  یزکرم  شخب  هزوریف  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس نامرک ،  لیوحت :  لحم 

ددرگیم دودرم  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت  تسویپ  کرادم  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814633111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادشخب  مایخ  نابایخ  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42232481-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235082-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود تنیالک ، ، تنیالک رورس ، ، رورس جیروتسا ، ، جیروتسا دراه   دراه زازا   یایا   هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 126126

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها ییاجر  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 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

6224136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صیخشتو تشگنارثا  هلیسوب  ییاشانش  تیلباقاب  740ACCESS لدم بایغروضح  هاگتسد  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحمات  لمح  هرهچ 

1101091169000130 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: 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

لنپ6223235 ییاصع  ددع  215( یپوکسلت ) الاب لنپ  ییاصع  ددع  280( یفقس  ) راکوت نیبرود  هیاپ 
ددع نیئاپ 215 لنپ  هیاپ  ریز  ددع  200 الاب لنپ  هیاپ  ریز  ددع  200( یپوکسلت ) نیئاپ

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6223355voice channel unit for muti server access network opnet model :li-
سکم یتلوم  تراک  ports

هحفص 47) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بایغروضح6224136 هحفص 92)هاگتسد  )  accessaccess

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

یتارباخم6224140 هکبش  روما  رد  یریاد  یزاسزاب و  یزاس و  هنیهب  یبارخ  عفر  یرادهگن  تامدخ  هئارا 
لایرتم نیمات  هارمه  هب   access  - یرون ربیف  یسم 

هحفص 11) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

بایغروضح بایغروضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 128128
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

لاناک6223547 رآ 8  یو  نا  هحفص 80)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیابارت6223808 دراه 6 ددع  اب 4  هارمه   NVR هاگتسد هحفص 80)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناژوف6224316 لاناک  طبض 16  هاگتسد  ناژوف 2  سکیپاگم  ماد 4  یپ  یا  نیبرود  هحفص 80)1  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6223543 مالعا  هحفص 35)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6224394 تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  متسیس  لرتنک  هب  طوبرم  هحفص 27)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6224479 تنیوپ  هحفص 47)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک6225270 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6224837 کالپ  یتراظن و  نیبرود  بصن  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراذگراب6223743 لیمکت و  .تسا  هباشم  دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب.ددرت  لرتنک  هاگتسد 
.تسیمازلا تسویپ  گرب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000447 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 129129
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /DRAGER FILTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000751 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 40735027  یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1469-1458

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون 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

6225620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  گنر  اب  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  یشاقن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092325000001 زاین :  هرامش 

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

رتم  150 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

ناگیاپلگ ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

تکرش یناشن و  شتآ  همان  تنامض  لا و  وی  درادناتسا  یاراد  هیکرت  کرمویاب   ، بآ هیاپ  رب  قیرح  دض  گنر  اب  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  یشاقن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ زا  سپ  ارجا و  نیح  رد  راک  تیفیک  نیمضت  زین  هدنهد و  ماجنا 

8771953111 یتسپ :  دک  یسراف ،  ناملس  نابایخ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57452040-031  ، 57421790-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57421790-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //DRAGER DRAGER FILTERFILTER ناونع : : ناونع 130130

قیرح قیرح دضدض   گنر   گنر اباب   ساسا   یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یشاق   یشاق ناونع : : ناونع 131131

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

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

میقتسم6223162 ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 35)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ههام6223267 هس  تخادرپ  یتسویپ  تسیل  قبط  قیرح )  نالعا  مزاول  قیرح ( نالعا  هحفص 35)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6223323 یافطا  متسیس  ریمعتو  هحفص 35)میمرت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6223375 دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

رد6223491 هقبط  عومجم 15  اب  نامتخاس  لماش 3  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ تسیل  قبط  نیمخ  نارجاهم و  کارا و  یاهرهش  رد  انبریز  رتم  8000

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6223543 مالعا  هحفص 35)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.ملعاریما6223558 یناتسرامیب  عمتجم  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  سنج و  هحفص 35)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6223722- ناجنز لاقتناروما  هعبات  یاهتسپ  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یرادهگن   - سیورس ژراش -
( هباشمدک ناریا  ) مالعتسا عوضوم  هدام  قبط  ناجنز  هقطنم  قرب  هزوح  یداتس  یاهنامتخاس 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6223827 افطا  مالعا و  متسیس  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هطوبرم6223979 نامزاس  زا  ربتعم  هیدات  ذخا  هاگنامرد و  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  تالاکشا  عفر 
.

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6224394 تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  متسیس  لرتنک  هب  طوبرم  هحفص 27)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6224554 لیاف  فباطم  قیرح  ءافطا  لوسپک  ددع  هحفص 35)45  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6224594 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /DRAGER FILTER(9 هحفص قیرح  ( قیرح

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

طیارش6224889 اب  یفیدر  یتسویپ 33  تسیل  قبط  قیرح  یافطا  مالعامتسیس و  یزادنا  هار  بصن و 
هدش مالعا 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشنشتآ6225047 قیرح  ئافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  هحفص 35)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6225526 افطا  مالعا و  متسیس  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 9)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6225620 دض  گنر  اب  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  هحفص 9)یشاق  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6224622 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 8  هحفص 9)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یوکس6224916 یتایلمع و  هقطنم  نارهت ،  داتس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
لاسکی تدم  هب  رزخ  تفن  تکرش  ریبکریما 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6223543 مالعا  هحفص 35)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

حرش6223624 زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - Flam Detectoe & Flam Amplifire
دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد  قیقد 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یبناج6225404 تاقلعتم  هیلک  اب  روتکتد  میب  هحفص 35)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دناریا  ددع  یپوکساراپال 500  نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000429 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
رفولین نوربآ  هدننک  هضرع  عجرم   GRUP A هدنزاس عجرم  یددع  یذغاک 1  هتسب  لدم 200-12  یپوکسوراپال  نیبرود  شکور  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  یاراد  نناک -  زنل 24/105 دوه  اب  هارمه   EF 24-105mm f/4L IS II USM نناک زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تارابتعا  لحم  زا  تسویپ -) ریوصت  )

1101000409000031 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نناک یتراجت  مان   EF-24-70 لدم دیاو  هلت  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دنراد ار  مالعتسا  رد  تکرش  قح  ربتعم  هاگشورف  تکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931959349 یتسپ :  دک  تلاسر ،  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338120-084  ، 33338510-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345087-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   500500 یپوکساراپال   یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 132132

دیاو دیاو هلت   هلت نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 133133
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3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   35 3 حطس

مق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام 1401 لاس  یا  هفرح  ینف و  زکارم  کیفارگ و ...  یا و  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003736000074 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   35   3 حطس  3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داحتا تعنص  دالیم  نونک  یتراجت  مان   7D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GIGABYTE یتراجت مان   GB-XM14-1037 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
داگراساپ نیژان  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   X42JY-VX154 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

نایسراپ برد  دنت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ACTO یتراجت مان   LX218 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دیئامن یراذگ  تیمق  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  اب  ارمه  ءاضما  رهم و  هعلاطم  امتح  یتسویپ  کرادم 

3716963665 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  یلیلخ  دیهش   نابایخ  کچیپ  هکلف  هیرالاس  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32902680-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32911452-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو کیفارگ -  -  کیفارگ وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 134134
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نیوزق یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا  سالپ 55  یج  نویزیولت  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GTV 55PQ734S

1201005260000002 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

GTV 55PQ734S نیزیولت هاگتسد  کی  دیرخ  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب سالپ  یج  تکرش  ربتعم  همانتنامض  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413896383 یتسپ :  دک  یمالسا ،  تاغیلبت  لک  هرادا   2 هقطنم یرادرهش  یور  هبور  نیطسلف  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340744-028  ، 33341626-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348900-028 :: 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

هتسب6223185 رادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لنپ6223235 ییاصع  ددع  215( یپوکسلت ) الاب لنپ  ییاصع  ددع  280( یفقس  ) راکوت نیبرود  هیاپ 
ددع نیئاپ 215 لنپ  هیاپ  ریز  ددع  200 الاب لنپ  هیاپ  ریز  ددع  200( یپوکسلت ) نیئاپ

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6223298 یپوکساراپال 500  نیبرود  هحفص 16)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6223546 لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یریوصت ،  تراظن  هناماس  یاهیبرود 
.ددرگ هئرا  داهنشیپ 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاناک6223547 رآ 8  یو  نا  هحفص 80)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیاو6223656 هلت  نیبرود  هحفص 16)زنل  نیبرود  ( نیبرود

GTV 55PQ734SGTV 55PQ734S چنیا   چنیا   5555 سالپ   سالپ یجیج   نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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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

یگنر6223735 هشیش  اب  ییوشک  کیتاموتا  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6223974 ... یساکع و نیبرود  روتکژورپ -  وئدیو  کیفارگ -  یا و  هنایار  هحفص 16)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ6224021 مالعتسا  تسیل  قبط  هتسبرادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نارگراثیا6224221 روما  دیهش و  داینب  یرادا  یاه  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و 
ناتسلگ ناتسا 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکناک6224291 سنارفنک  لدم  کتیجال  سنارفنک  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناژوف6224316 لاناک  طبض 16  هاگتسد  ناژوف 2  سکیپاگم  ماد 4  یپ  یا  نیبرود  هحفص 80)1  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا6224577 اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ 
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم دک 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6224622 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 8  هحفص 9)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قبط6224666 دنوار  هاگتسیا  دنمشوه  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت 
تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6224812GTV 55PQ734S چنیا سالپ 55  یج  نویزیولت  هاگتسد  کی  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

ناوخ6224837 کالپ  یتراظن و  نیبرود  بصن  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6225089 تسیل  قباطم  نیبرود  تنیالک ، رورس ، جیروتسا ، دراه  زا  یا  هحفص 80)هعومجم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6225490 نیبرود  بصن  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینابیتشپ6225621 هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 80)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت ناتسا  بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100507000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 10   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 10   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 - 88392678 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت 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

6223230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 1 دادعت  TS-873A-8GB لدم  Qnap-nas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000322 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-873A-8G لدم  TB 80 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

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

ناگدننک نیمات.دوشدولپآروتکاف  شیپ.ههام  3 هیوست.هدنشورف هدهعرب  لمح.یمسرروتکاف.ددع  1 دادعت  TS-873A-8GB لدم  Qnap-nas :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف یمالسا  سدنهم  یاقآ  410 یلخاد 23519 .نارهت

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

ددع ددع 11 دادعت دادعت   TS-873A-8GBTS-873A-8GB  لدم لدم   Qnap-nasQnap-nas ناونع : : ناونع 137137
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092734000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 32  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224815 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 11   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد ناگدننک  نیمات  زا  دوخ  زاین  دروم  زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/440/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/500/000 دیرخ : 

نارهت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir http://tenderنفلت تیاسبو تیاسبو
tavanir.org.ir http:/www.tbtb.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000212 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

Unity 480Unity 480 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هکبش   هکبش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 139139

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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم رورس و  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000146 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e لدم رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

TB 2/4 تیفرظ شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
ددع 1 دادعت : 

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

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هطوبرم6223175 تاقلعتم  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 101)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ددع6223230 1 دادعت  TS-873A-8GB لدم  Qnap-nas(101 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لانرتسکا6224766 کسید  دراه  هکبش -  تحت  زاس  هحفص 47)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6224815 هریخذ  تازیهجت  هحفص 101)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6224931Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  هحفص 101)لوژام  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاقلعتم6225223 رورس و  هحفص 101)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6224361faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تاقلعتم تاقلعتم وو   رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 140140
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تالیش  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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  تسویپ  کرادم  هب   DL380G10 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000181 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هداد دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   DL380G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ماهر رتسگ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زور هجو 60  تخادرپ  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  دشاب  تلاصا  یاراد  الاک  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لبمسا  لاسرا  هنیزه  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا  نتشاد  تروص  رد  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ 

یرقاب سامت 09124138405  هرامش 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامرف دامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم هبهب     DL380G10DL380G10 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 141141

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   قتوهرامش نایاپ  ات  رثکادح  یهگا  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/13 هبنشجنپ  زور  یرادا 

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

6223864 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/1دکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 9  رد   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا   DL580 رورس هاگتسد  رورس DL380 و 13  هاگتسد  دیرخ 40  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هافر کناب  سیدرپ  هبعش  دزن  یرادباسح  هرادا  مان  هب  هرامش 5000014  باسح  هب  هدش  زیراو  لایر  غلبم 200.000  هب  یکناب  شیف  هرقف  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب  تاکرادت  هرادا  هب  یرادا  تاعاس  رد  نارگراک 

ددرگ هئارا  ربتعم  یکناب  همانتنامض  ای  قوف  باسح  هب  یزیراو  دقن  هجو  تروص  هب  لایر  نازیم 22.500.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

تاصقانم  یسانشراک  هورگ  مجنپ  هقبط  نارگراک  هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152  سراپ  ناتسرامیب  یور  هبور  یزرواشک  راولب  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
کی یفنم  هقبط  کالپ 2584  کنو  نادیم  زا  رت  ناپ  جع )   ) رصعیلو نابایخ  نارهت  رد  عقاو  کناب  تاسلج  نلاس  رد  تالماعم  نویسیمک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   قتوهرامش نایاپ  ات  رثکادح  یهگا  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/13 هبنشجنپ  زور  یرادا 

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

6223910 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/1دکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 9  رد   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا   DL580 رورس هاگتسد  رورس DL380 و 13  هاگتسد  دیرخ 40  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هافر کناب  سیدرپ  هبعش  دزن  یرادباسح  هرادا  مان  هب  هرامش 5000014  باسح  هب  هدش  زیراو  لایر  غلبم 200.000  هب  یکناب  شیف  هرقف  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب  تاکرادت  هرادا  هب  یرادا  تاعاس  رد  نارگراک 

ددرگ هئارا  ربتعم  یکناب  همانتنامض  ای  قوف  باسح  هب  یزیراو  دقن  هجو  تروص  هب  لایر  نازیم 22.500.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

تاصقانم  یسانشراک  هورگ  مجنپ  هقبط  نارگراک  هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152  سراپ  ناتسرامیب  یور  هبور  یزرواشک  راولب  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
کی یفنم  هقبط  کالپ 2584  کنو  نادیم  زا  رت  ناپ  جع )   ) رصعیلو نابایخ  نارهت  رد  عقاو  کناب  تاسلج  نلاس  رد  تالماعم  نویسیمک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL580DL580 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد وو  1313     DL380DL380 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

DL580DL580 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد وو  1313     DL380DL380 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143
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دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب   G10 رورس متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003212000233 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رتویپماک  متسیس  - 

دشاب ربتعم  هلاسکی  لقادح  یتناراگ  لماش  تسیاب  یم  قوف  یالاک  -
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد  ، دشاب هرادا  نیا  تاعالطا  یروانف  رامآ و  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  یالاک  -

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

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

نامز -3 دشاب ربتعم  هلاسکی  لقادح  یتناراگ  لماش  تسیاب  یم  قوف  یالاک  -2 دشابیم هدنشورف  هدهعربدزی  یزکرم  نادنزرابنا  ات  لمح  هیارک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09133571383 هرامش  یلا 14  زا 7:30  سامت 

8914813191 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یاهتنا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36252448-035  ، 36206201-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36206205-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 144144
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  3 تسویپ : تاصخشم  قباطم   HPE Smart Array P440ar تهج رورس  یرتاب   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092052000343 زاین :  هرامش 

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -

تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE Smart Array P440arHPE Smart Array P440ar  تهج تهج رورس   رورس یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 145145
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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 11 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  () رورس  ) رازفا تخس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000246 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380G7 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158430 هرامشاب  فیرظ  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

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

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1/1/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم رورس  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 800/000  دیرخ  غلبم   :: 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

(( رورس رورس  ) ) رازفا رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

زایندروم زایندروم رورس   رورس عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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لیبدرا یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یطیحم  گنیروتینام )  ) شیاپ متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050091000045 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدیا یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  دنرآ  یتراجت  مان   IEMS لدم اهروسنس  عاونا  لاصتا  تیلباق  اب  یطیحم  طیارش  شیاپ  متسیس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

نابدهم لآ 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614995835 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336030-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357353-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکلم یرادرهش   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدش  یراذگراب  کرادم  کالم  هدیدرگ  باختنا  هباشم  دک  رظن  دروم  رورس  دیرخ  یارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094597000033 زاین :  هرامش 

ناکلم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناکلم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدش  یراذگراب  کرادم  کالم  هدیدرگ  باختنا  هباشم  دک  رظن  دروم  رورس  دیرخ  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5561738346 یتسپ :  دک  ناکلم ،  یرادرهش  یندب  تیبرت  یوربور  یلامش  راولب  ناکلم  شآ - ناکلم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37840379-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37842843-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یطیحم   یطیحم گنیروتینام ) ) گنیروتینام  ) ) شیاپ شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 148148

دشاب دشاب یمیم   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب کرادم   کرادم کالم   کالم هدیدرگ   هدیدرگ باختنا   باختنا هباشم   هباشم دکدک   رظن   رظن دروم   دروم رورس   رورس دیرخ   دیرخ یارب   یارب ناونع : : ناونع 149149
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یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1/1/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش رشن  زا  دانسا  شورف   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  دانسا 800.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAS 600GB 15K server G8 رورس دراه  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000452 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 600 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 4 دادعت : 

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

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

SAS 600GB 15K server G8SAS 600GB 15K server G8 رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 151151

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

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

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

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

6224911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا سیون  شیپ  روتکافشیپ و  لاسرا  تسویپ ،  دادرارق  تاصخشم  قبط   DL380 G9 رورس هاگتسد  دادعت 38  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000748 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 38 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  زا  سپ  دیرخ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ییاجباجو  لمح  هنیزه  دشابیم -  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " تسا و  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  فذح  هلزنم  هب  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  مدع  تسیمازلا - روتکافشیپ  لاسرا  دریذپیم -  تروص  کناب  نیا  سانشراک 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلا تسیمازلا سیون   سیون شیپ   شیپ وو   روتکافشیپ   روتکافشیپ لاسرا   لاسرا تسویپ ،  ،  تسویپ دادرارق   دادرارق تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   DL380 G9DL380 G9  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   3838 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتموکح تاریزعت  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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تاعطق و  اب   HPE DL580 G10 رورس هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح 

1101003020000079 زاین :  هرامش 
یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL580 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  تاعطق و  اب   HPE DL580 G10 رورس هاگتسدکی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564314-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ امتح   امتح تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تاعطق   تاعطق اباب     HPE DL580 G10HPE DL580 G10 رورس   رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواکدبنگ یرهطم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE تاقلعتم رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091524000024 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.تسا هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  رورس  تاصخشم  - 

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

1401/11/18 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا نیا.دشاب  یم  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  تاصخشم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ یم  فذح  ناتسا  جراخ  ناگدننک  تکرش  دشاب  یم  ناتسلگ  ناتسا  لخاد  یاه  تکرش  ناگدننک و  تکرش  یارب  اهنت  طقف و 

4971715997 یتسپ :  دک  سوواک ،  دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  یقرش ، یناقلاط  نابایخ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355800-017  ، 33551115-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33551115-017 :: 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

دامرف6223777 هعجارم  تسویپ  کرادم  هب   DL380G10 لدم هنایار  هحفص 105)رورس  رورس  ( رورس

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

6223864DL580 رورس هاگتسد  رورس DL380 و 13  هاگتسد  هحفص 105)دیرخ 40  رورس  ( رورس

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

6223910DL580 رورس هاگتسد  رورس DL380 و 13  هاگتسد  هحفص 105)دیرخ 40  رورس  ( رورس

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

6223982G10 رورس هحفص 105)متسیس  رورس  ( رورس

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

6224058HPE Smart Array P440ar تهج رورس  هحفص 105)یرتاب  رورس  ( رورس

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

6224147( رورس  ) رازفا تخس  هحفص 105)دیرخ  رورس  ( رورس

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

زایندروم6224186 رورس  عاونا  هحفص 105)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6224397 قاتا  یطیحم  گنیروتینام )  ) شیاپ هحفص 105)متسیس  رورس  ( رورس

HPEHPE  تاقلعتم تاقلعتم وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

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

ناریا6224577 اب  یرادرهش  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  اب  نیبرود  تهج  یرادرهش  زاین  دروم  رورس  دیرخ 
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم دک 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب6224678 یم  هدش  یراذگراب  کرادم  کالم  هدیدرگ  باختنا  هباشم  دک  رظن  دروم  رورس  دیرخ  هحفص 105)یارب  رورس  ( رورس

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

رورس6224744 هحفص 105)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6224894SAS 600GB 15K server G8 رورس دراه  ددع  هحفص 105)4  رورس  ( رورس

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

لاسرا6224911 تسویپ ،  دادرارق  تاصخشم  قبط   DL380 G9 رورس هاگتسد  دادعت 38  دیرخ 
تسیمازلا سیون  شیپ  روتکافشیپ و 

هحفص 105) رورس  ( رورس

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

هکبش6224913 هحفص 47)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رد6224934 روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تاصخشم  تاعطق و  اب   HPE DL580 G10 رورس هاگتسدکی 
ددرگ همیمض  هناماس 

هحفص 105) رورس  ( رورس

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

تسویپ6225089 تسیل  قباطم  نیبرود  تنیالک ، رورس ، جیروتسا ، دراه  زا  یا  هحفص 80)هعومجم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تخوس6225145 دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  هحفص 47)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6225188HPE تاقلعتم رورس و  هحفص 105)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تاقلعتم6225223 رورس و  هحفص 101)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6225451 هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  هحفص 5)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6225620 دض  گنر  اب  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  هحفص 9)یشاق  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم   pH هاگتسد ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

 . یتسویپ لیاف  قبط 
1101001198000032 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  لدم 60431100  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  روتارتیت  هاگتسد  دربراک   PH لماک روسنس  الاک :  مان 

سیئوس
تس 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم   pH هاگتسد ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

 . یتسویپ لیاف  قبط 

6618666713 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  بنج  - ناتابکا نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33176001-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167100-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا رتم   رتم   pHpH  هاگتسد هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155
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ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم  هطوبرم  یاهرنشیدناک  اب  هارمه  ییاجباج  شزرل و  یاهروسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000112 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   NBES0306 شزرل روسنس  الاک :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم دنیامن و  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  دشابیم ، یراذگتمیقرد  تدحو  تهج  افرص  هدش  رکذ  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دننک  یراذگراب  هناماس  رد 

9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  ناچوق .  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36343546-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36343550-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یاهرنشیدناک   یاهرنشیدناک اباب   هارمه   هارمه ییاجباج   ییاجباج وو   شزرل   شزرل یاهروسنس   یاهروسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یلام  ینف و  داهنشیپ  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / تسویپ مالعتسا  منرف  قباطم   H2S یدارفنا هروسنس  کت  جنس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  هناماس 

1101091574001152 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رف نایک  هدننک  هضرع  عجرم   SENKO هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SENKO یتراجت مان  زاگ  جنس  لباترپ  هاگتسد  دربراک   H2S زاگ روسنس  الاک :  مان 
قیقحت

ددع 50 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32912729-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-2112-14011610 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسرپمک نغور  اوه و  یامد  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

ردرد یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ افطل   افطل // دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا منرف   منرف قباطم   قباطم   H2SH2S یدارفنا   یدارفنا هروسنس   هروسنس کتکت   جنس   جنس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس

157157

روسرپمک روسرپمک نغور   نغور وو   اوه   اوه یامد   یامد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292001057 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ههام  شش  تخادرپزاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیش  اتید  قباطم  ییاوه  دیلک  ( CT) یلخاد نایرج  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134001018 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تیش  اتید  قباطم  ییاوه  دیلک  ( CT) یلخاد نایرج  روسنس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ۀیارا  لخاد -  دیلوت  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291033-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا.تسویپ   دکناریا.تسویپ گرب   گرب قبط   قبط بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 159159

تسویپ تسویپ تیش   تیش اتید   اتید قباطم   قباطم ییاوه   ییاوه دیلک   دیلک ( ( CTCT )) یلخاد یلخاد نایرج   نایرج روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 160160
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ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوال هقطنم   BW هراک جنس 4  زاگ  یاه  هاگتسد  نویساربیلاک  ضیوعت LCD و  یرطاب ، ضیوعت  روسنس ، ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000657 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرتمزیر لودج  حرش  هب  1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد .ددرگ  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  ددرگ و  جرد  خرن  داهنشیپ  گرب  لودج و  رد  صلاخان  تروص  هب  تمیق  ءاضماو ؛ رهم  تاحفص  مامت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  سیسات  یهگآ  تارغت و  یهگآ  یراک ، قباوس  هیارا.دامرف  لصاح  سامت  نفلت 021-23945024  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945024-021  ، 23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6224775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BWBW  هراک هراک   44 جنس   جنس زاگ   زاگ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک وو     LCDLCD  ضیوعت ضیوعت یرطاب ، ، یرطاب ضیوعت   ضیوعت روسنس ، ، روسنس ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 16 116 1

رتلیف رتلیف روتارنژ -  -  روتارنژ دربراک   دربراک   GPGP  هدننک هدننک لرتنک   لرتنک هدش -  -  هدش درون   درون درس   درس لیوک   لیوک نزن   نزن گنز   گنز یدالوف   یدالوف فالک   فالک لزید -  -  لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
روتارنژ روتارنژ روتوم   روتوم دربراک   دربراک   CTPCTP  دمن دمن هساک   هساک روتارنژ - - روتارنژ روتوم   روتوم ردنلیس   ردنلیس شوب   شوب دربراک   دربراک لیس   لیس وو   تکسگ   تکسگ هعومجم   هعومجم لزید -  -  لزید ناسین   ناسین اوه   اوه

162162
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009154 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لیتسا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ینت   mm 0/35 تماخض  mm 730 ضرع  JIS G 4305 دالوف عون  هدش  درون  درس  لیوک  نزن  گنز  یدالوف  فالک  الاک :  مان 

زربلا
نت 90 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
PANJIN LIAOHE OILFIELD KYTE PETROLEUM هدنزاس عجرم   CAT یتراجت مان   CAT C-15 روتوم روتارنژ  دربراک   GP هدننک لرتنک  الاک :  مان 

شیک گیر  ورتپ  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EQUIPMENT Co
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406C روتارنژ روتوم  ردنلیس  شوب  دربراک  لیس  تکسگ و  هعومجم  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR

تس 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 200 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 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148693-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-38-26 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  ینف  تاصخشم  اب  هربیو  روسنس  هربیو  رنشیدناک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

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 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  ازجم  روطب 

1101093985009165 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لزید ژاریت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NG80A لدم  Beiben نویماک زمرت  رادم  دربراک  یقرب  هلر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United Automotive هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Industry Co.,Ltd
ددع 20 دادعت : 

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

لاسرا ازجم  روطب  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هربیو هربیو روسنس   روسنس هربیو   هربیو رنشیدناک   رنشیدناک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 163163

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 164164
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6223190 . یتسویپ لیاف  قبط  تسا  هباشم  دک  ناریا  رتم   pH هاگتسد ود  هحفص 115)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

هطوبرم6223670 یاهرنشیدناک  اب  هارمه  ییاجباج  شزرل و  یاهروسنس  هحفص 115)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

هباشم6224120 دک  ناریا  / تسویپ مالعتسا  منرف  قباطم   H2S یدارفنا هروسنس  کت  جنس  زاگ 
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  افطل  / دشابیم

هحفص 115) روسنس  ( روسنس

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

بایغروضح6224136 هحفص 92)هاگتسد  )  accessaccess

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

روسرپمک6224274 نغور  اوه و  یامد  هحفص 115)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

رورس6224397 قاتا  یطیحم  گنیروتینام )  ) شیاپ هحفص 105)متسیس  رورس  ( رورس

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

تسا6224433 هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  بایغ  روضح  هحفص 115)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6224468 تیش  اتید  قباطم  ییاوه  دیلک  ( CT) یلخاد نایرج  هحفص 115)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هراک6224496 جنس 4  زاگ  یاه  هاگتسد  نویساربیلاک  ضیوعت LCD و  یرطاب ، ضیوعت  روسنس ، ضیوعت 
BW

هحفص 115) روسنس  ( روسنس

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

لرتنک6224775 هدش -  درون  درس  لیوک  نزن  گنز  یدالوف  فالک  لزید -  روتوم  دربراک   GR راشف روسنس 
شوب دربراک  لیس  تکسگ و  هعومجم  لزید -  ناسین  اوه  رتلیف  روتارنژ -  دربراک   GP هدننک

روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  روتارنژ - روتوم  ردنلیس 

هحفص 115) روسنس  ( روسنس

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

هربیو6225112 روسنس  هربیو  رنشیدناک  هحفص 115)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

یقرب6225116 زمرت  هحفص 115)تاعطق  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوفناد چیئوس  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000483 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
راب  ات 7/5  رفص  جنر  لیتسا 316 -  سوفناد -  چیئوس  رشرپ  - 

راب ات 4/5  رفص   diss
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دیئات  دروم  مه  لیتسا  هباشم  یاه  دنرب 

دشابیم دیئات  دروم  لیتسا 316  طقف 

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

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوفناد سوفناد چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 165165

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

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

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

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

6224662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /SAN SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000752 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روکف هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SAN SWITCH یتراجت مان  لدم 5100  تروپ  هکبش 40  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

07731311460-1463-1469-1458-1461-1457

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 47)چیئوس6223202 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6223647 اتید  هحفص 47)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوفناد6223983 چیئوس  هحفص 123)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

6223986cisco چیئوس هاگتسد  هحفص 11)دیرخ 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6224093 هحفص 47)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یسنارفنک6224337 هحفص 47)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6224662 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /SAN SWITCH(123 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

لوژام6224927 هحفص 47)چوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //SAN SWITCHSAN SWITCH ناونع : : ناونع 166166

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

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

زا 157 ھحفص 125 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2ljpvgnl3puww?user=37505&ntc=6224662
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6224662?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هاگتسد6224943 چوس 2   cisco 2960 - 48 port - tsl(47 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قبط6224978 هکبش  تازیهجت  دیرخ  دنشاب  ربتعم  یلصا و  یتناراگ  یاراد  سانجا  هباشم  دک  ناریا 
ددرگ جرد  یناریا  یالاک  امتح  یناریا  هباشم  دوجو  تروصرد  تسویپ  حرش  رد  تاصخشم 

هحفص 47) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6225113 اتید  هحفص 47)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تخوس6225145 دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  هحفص 47)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دوجو6225157 تروص  رد  دنشاب  یلصا  ربتعم و  یتنراگ  یاراد  تسیاب  یم  سانجا  هباشم  دک  ناریا 
دوش هداد  تمیق  یناریا  یالاک  امتح  یناریا  هباشم 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتاب6225260 هیذغت - عبنم  هحفص 47)وگدنلب - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6225563CCR2004-1G-12S+2XS کیتورکیم چیئوس  هاگتسد  هحفص 47)دیرخ 3  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

هکبش6224093 هحفص 47)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لوژام6224927 هحفص 47)چوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد6224943 چوس 2   cisco 2960 - 48 port - tsl(47 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ   ) دوش هداد  ددع 

1101030458000190 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   12FXS لدم هلاناک  ادص 12  تراک  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
دیما یطابترا  دنمشوه  یاهراکهار  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  ددع  کی  یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  یتوص  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ  )

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم ینارسوبوتا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224392 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگوان یتوص  نالعا  تیک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تالآ نیشام  لیبموتا و  یکدی  مزاول  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک تاکرادت و  لوا  هقبط  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نارمع  تنواعم  هزوح  نامتخاس  مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

هناخفلت 5- یرایتخب  یاقآ   33448346 - 31298982 :: نفلت نفلت
نفلت 05133448340  05133448301

ets.mashhad.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 167167

ناگوان ناگوان یتوص   یتوص نالعا   نالعا تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 168168

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

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

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

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

6224885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000077 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییاضر هیقر  هدننک  هضرع  عجرم   BEHRINGER یتراجت مان   DI 4000 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  قبط  زاین  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  مالعتسا  گرب  رد  یداهنشیپ  تمیق 

09916149710 علطم درف  سامت  هرامش 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع یلومعم 200  یلدنص  فذح و   vip 100 یلدنص ) 

1101030128000275 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

ینویزیولت یاه  همانرب  ییویدیو و  ییامنیس ، ملیف  اب  طبترم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

تویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع یلومعم 200  یلدنص  فذح و   vip 100 یلدنص ) 
( دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هی  لاقتنا  لقن و  هنیزه 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192802-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس یلدنص - )...  - )...  یلدنص نلاس (  (  نلاس نامدیچ   نامدیچ ناونع : : ناونع 170170

-- روتینام روتینام هنایار -  -  هنایار کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک هنایار -  -  هنایار سیک   سیک لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه -- هنایار هنایار دربردام   دربردام هنایار - - هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   هنایار - - هنایار   DDR-4DDR-4 مرمر   ناونع : : ناونع
VGA to HDMIVGA to HDMI لدبم   لدبم راد - - راد میس   میس سوم   سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس  

171171
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تسا هباشم  مالقا  یخرب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  یرتویپماک  تاعطق 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
1101090260000929 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   CRUCIAL-BALLISTIX یتراجت مان   BLS8G4D240FSE لدم  GB 8 تیفرظ هنایار   DDR-4 مر الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
روپ ناحیر  نمحرلادبع 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 1TB BLUE لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   GREEN لدم  GB 240 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   G600 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

یروآ نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 2 تیفرظ  GEFORCE GT 730 لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا 

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

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH یتراجت مان   DESKTOP MK120 002564-920 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 15 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DHTV-C20 لدم  VGA to HDMI لدبم الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

تسا هباشم  مالقا  یخرب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  یرتویپماک  تاعطق 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتوص6223265 هحفص 126)متسیس  توص  ( توص

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

ناگوان6224392 یتوص  نالعا  تیک  هحفص 126)دیرخ  توص  ( توص

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

6224812GTV 55PQ734S چنیا سالپ 55  یج  نویزیولت  هاگتسد  کی  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتوص6224885 متسیس  هحفص 126)دیرخ  توص  ( توص

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

تاقلعتم6225223 رورس و  هحفص 101)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریوصت6225424 یتوص و  متسیس  یلدنص - )...  نلاس (  هحفص 126)نامدیچ  توص  ( توص

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

6225594 - هنایار سیک  لانرتنیا -  کسید  دراه  - هنایار دربردام  هنایار - وی  یپ  یس  هنایار -  DDR-4 مر
VGA to HDMI لدبم راد - میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  روتینام - هنایار -  کیفارگ  تراک 

هحفص 126) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت 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

6223210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

225LN لدم  Gplus GDM سالپ -  - یج  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  تسیب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000145 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
225LN لدم  Gplus GDM سالپ -  - یج  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  تسیب  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

طیارش قبط   - 225LN لدم  Gplus GDM سالپ -  - یج  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  تسیب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

225225 LNLN  لدم لدم   Gplus  GDMGplus  GDM سالپ -  -  - - سالپ یجیج   چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد تسیب   تسیب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 173173
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.دشاب ناریا  تخاس  افرص  تازیهجت  هدوب و  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096709000014 زاین :  هرامش 

روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  ناکشا  یکشزپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   INBODY یتراجت مان   BPBIO210 لدم یکشزپ  یندب  یبیکرت  روزیلانآ  الاک :  مان 

INBODY
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم  ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هدنزاس روشک   ROSSMAX SWISS GMBH هدنزاس عجرم   ACCUMED یتراجت مان   CP101 لدم  Lit 10 تیفرظ یکشزپ  زاس  نژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 
رون بط  رادیب  هدننک  هضرع  عجرم  سوس 

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

یتاقیقحت و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رحس  یاوآ  کاوژپ  یروآ  نف  یتاقیقحت و  هدنزاس  عجرم   TWINS لدم لاکینیلک  رتمویدا  هاگتسد  الاک :  مان 
رحس یاوآ  کاوژپ  یروآ  نف 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناریا  تخاس  افرص  تازیهجت  هدوب و  تسویپ  زاین  دروم  تازیهجت  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615467 یتسپ :  دک  زاگ ،  تکرش  بنج  یدازآ   نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232439-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهدنرب ) ناریا تخاس  - تسویپ تاصخشم  اب  چنیا   50 روتینام هاگتسد  چنیا و 4 22 روتینام هاگتسد  5- دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس نایاپ  تیاهن  تخادرپ  ددرگ -) یم  لاطبا  یجراخ 

1101090634000124 زاین :  هرامش 
دزی رگراک  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2260V لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا

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

ریمض رهطم  هدننک  هضرع  عجرم   DAEWOO یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   DLE-55J1900 لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ددرگ دیق  یتناراگ  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915451135 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  ناتسرامیب  - سردم راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38253162-035  ، 38520005-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250007-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهدنرب یاهدنرب )) ناریا ناریا تخاس   تخاس -- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   چنیا   چنیا   5050 روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد وو  44 چنیا   چنیا 2222 روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد 55 -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
لاس لاس نایاپ   نایاپ تیاهن   تیاهن تخادرپ   تخادرپ ددرگ -) -) ددرگ یمیم   لاطبا   لاطبا یجراخ   یجراخ

174174
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092310000263 زاین :  هرامش 

تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  یلام 2  هیوست  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ددرگ  هجوت  هناماس  رد  تسویپ  ینف  تامازلا  هب  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  لخاد  دیلوت  روتینام  هاگتسد  سیک و 5  هاگتسد  دشاب 10

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663128-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 175175
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریااص  MSLW110 لدم لارتناس  هاگتسد  اب  قباطم  تباث  هیاپ  ددع  هارمه 6  هب  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000267 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
ورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   ARAD-P10 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP-IBP-CO2-IOC لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ECG-SPO2--RESP-NIBP-TEMP-IBP-CO2 یاهروژام اب  روتینام  هاگتسد  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  بصن  هیلخت و   ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم فذح  دشاب  هتشادن  تقباطم  قوف  لارتناس  متسیس  اب  هک  ییاه  هاگتسد.دشاب 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریااص ناریااص   MSLW110MSLW110 لدم   لدم لارتناس   لارتناس هاگتسد   هاگتسد اباب   قباطم   قباطم تباث   تباث هیاپ   هیاپ ددع   ددع   66 هارمه   هارمه هبهب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 176176
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) دات طرش  هب  بورپود  یناریا  یکشزپ  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم  دات 

1101005934001114 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دیامن یراذگذراب  هناماسردار  روتکاف  شیپو  گولاتاکو  الاک  ینف  تاصخشم  یتسیاب  هدنشورف  - دنشاب دم  یا  تبثاه  تکرش  - تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یناریا  سنج  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف 

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

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) دات دات طرش   طرش هبهب   بورپود   بورپود یناریا   یناریا یکشزپ   یکشزپ گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دنوش .دنوش یمیم   عوجرم   عوجرم

177177
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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 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

6223361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تامازلاو  یتسویپ  کرادم  قبط  هاگتسد  2 دادعت چنیا  روتینام 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001322 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ تامازلاو  یتسویپ  کرادم  قبط  هاگتسد  2 دادعت چنیا  روتینام 50 / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینامو رتویپماک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009032000060 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  یتسویپ  لیاف  حرشب  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و20 هاگتسد  دیرخ 60 هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا  تیریدم  یزرواشک  کناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف یرازگراب  داتس  هناماس  ردو  اضماو  رهمو  لیمکت  ارنآ  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ 

1568644613 یتسپ :  دک  کالپ 70 ،  یقرش  یلانیز  یازریم  یتشهب خ  دیهش  هب خ  هدیسرن  یلامش  یدرورهس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88746527-021  ، 86011542-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86011542-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد 22 دادعت دادعت چنیا   چنیا 5050 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 178178

روتینامو روتینامو رتویپماک   رتویپماک زاین   زاین مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 179179

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6223406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط یناریا  درادناتسا  دنرب  یگمه  رتنیرپ  ددع  کیو  روتینام  ددع  لماک و3 متسیس  ددع  3 دادعت دشابیم  هباشم  دک  اب  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ ینف  تاصخشمو  تسیل 
1101092042000014 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا کی  تخادرپ  تلهم  هدوب  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب  یناریا  دنرب  تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل  قبط  دشابیم  هباشم  دک  اب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم ههام  3

 : یتسپ دک  سوواک ،  دبنگ  ادهش  ناتسرامیب   - یبونج ینیمخ  ماما  نابایخ   - سوواک دبنگ  رهش   - ناتسلگ ناتسا  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4971945179

33346301-017  ، 33338100-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346301-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ رتنیرپ ددع   ددع کیکی   وو   روتینام   روتینام ددع   ددع وو33 لماک   لماک متسیس   متسیس ددع   ددع 33 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 180180

(( تسا تسا هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یرتویپماک ، ، یرتویپماک ملق   ملق   66 ناونع : : ناونع 181181

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

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

زا 157 ھحفص 139 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ky5d322j3hznw?user=37505&ntc=6223406
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6223406?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( تسا هباشم  اهدک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  یرتویپماک ، ملق   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000300 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

اریو دنپس 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

سراپ رهپس  هکبش  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BSCO لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
امیت ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  نورته  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   ECO PC 650FL لدم هنایار  تازیهجت   Eco pc تنیالک نیت  الاک :  مان 

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

روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد   CONTEX یتراجت مان   HD3630 لدم  A0 دیفس هایس و  یگنر و  تعرس  رپ  هشقن  رنکسا  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ اب  سامت  افطل  تاحیضوت  ذخا  یارب  ) .یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - ههام تخادرپ 3  - مالعتسا هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(02833860444 یرگسع سدنهم 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  بلق  گنیروتینام  رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096709000016 زاین :  هرامش 

روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم  ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا تخاس  بلق  گنیروتینام  رتلوه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615467 یتسپ :  دک  زاگ ،  تکرش  بنج  یدازآ   نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232439-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6224100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

all in one/ روتینام / رنکسا رتنیرپ / / هنایار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000063 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  / all in one/ روتینام / رنکسا رتنیرپ / / هنایار / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  ات  تخادرپ 

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق گنیروتینام   گنیروتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 182182

all in oneall in one // روتینام روتینام // رنکسا رنکسا رتنیرپ / / رتنیرپ // هنایار هنایار ناونع : : ناونع 183183
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  هوکزوریف  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6224335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

his هب لاصتا  لاقتنا  اب  سکم  یتیآ  کسکویک  بو  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hdmi یجورخ اب  چنیا  ید 50  یس  لا  روتینام  ددع  1

.دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101095494000007 زاین :  هرامش 
هوکزوریف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ادرف ثکم  یتآ  هدننک  هضرع  عجرم   QUEUE SYSTEM یتراجت مان   S110 لدم یکناب  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
کاترف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  هدنزاس  عجرم  نژیو  سکیا  یتراجت  مان  لدم 43 745   in 43 زیاس  LED دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

رنه شقن 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

3981759131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد   - لامش هداج  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76448300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76400761-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5050 یدید   یسیس   لالا   روتینام   روتینام سکم -  -  سکم یتیآ   یتیآ کسکویک   کسکویک بوبو   ناونع : : ناونع 184184
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000599 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ . هعلاطم  لماک  روط  هب  یتسویپ  هگرب  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595023-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  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 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6224372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  چنیا  32 روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000511 زاین :  هرامش 

یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

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

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشخر 31137377 سانشراک :   09151962993  : یسیوا سدنهم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 185185

چنیا چنیا 3232 روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 186186
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روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب  IMED زوجم یاراد  یتسیاب  هدننک  نیمات  ناریا و  تخاس   . بلق گنیروتینام  رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096709000018 زاین :  هرامش 

روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم  ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  IMED زوجم یاراد  یتسیاب  هدننک  نیمات  ناریا و  تخاس   . بلق گنیروتینام  رتلوه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615467 یتسپ :  دک  زاگ ،  تکرش  بنج  یدازآ   نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232439-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6224552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هاگتسد  کی  روتینام  هنایار و  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003336000104 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  - 

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

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

داهج نامزاس  رد  ار  اهالاک  یتسیاب  هدننک  نیمات  .دشاب  یم  دیسررس 1401/3/26  اب  ( 1401 ازخا  ) یمالسا هنازخ  دانسا  قاروا  لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لیوحت  ناتسا  یزرواشک 

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32511249-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق گنیروتینام   گنیروتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 187187

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هاگتسد   هاگتسد کیکی   روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 188188

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  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 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  چنیا  32 روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000512 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشخر 31137377 سانشراک :   09151962993  : یسیوا سدنهم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 3232 روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189
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هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

iidealpad1- لدم وونل  یچنیا ) پات 11  پل   ) کوبدنه تسویپ - تاصخشم  قباطم  هاگتسد  روتینام 1  هنایار و  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
11ada05

1201003336000105 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قباطم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هدومن و  یراذگراب  ار  روتکاف  شیپ  یتسیاب  هدننک  نیمات.دشاب  یم  دیسررس 1404/3/26  اب  ( 101 ازخا ) یمالسا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لیوحت  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  لحم  رد  ار 

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32511249-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یچنیا یچنیا   1 11 1 پات   پات پلپل    ) ) کوبدنه کوبدنه روتینام -  -  روتینام وو   هنایار   هنایار متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 190190

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6225527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف دحاو  سامت  هرامش  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  روتینام -  هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیسح  09354952087

1101091870000007 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315514187 یتسپ :  دک  یعاجش ،  نادیهش  هچوک  شبن  جاک  یرتم  ناگدازآ 45  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32508413-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32508413-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6223210225LN لدم  Gplus GDM سالپ -  - یج  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  تسیب  هحفص 131)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6223244 تازیهجت  هحفص 131)تسیل  روتینام  ( روتینام

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

اب6223282 چنیا   50 روتینام هاگتسد  چنیا و 4 22 روتینام هاگتسد  5- دشاب یم  هباشم  دکناریا 
تیاهن تخادرپ  ددرگ -) یم  لاطبا  یجراخ  یاهدنرب  ) ناریا تخاس  - تسویپ تاصخشم 

لاس نایاپ 

هحفص 131) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6223311 هحفص 131)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

لارتناس6223313 هاگتسد  اب  قباطم  تباث  هیاپ  ددع  هارمه 6  هب  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   3
ناریااص  MSLW110 لدم

هحفص 131) روتینام  ( روتینام

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

هباشم6223320 دک  ناریا  زا   ) دات طرش  هب  بورپود  یناریا  یکشزپ  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد 
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا 

هحفص 131) روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6223361 2 دادعت چنیا  هحفص 131)روتینام 50 روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش لبمسا   لبمسا لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 191191

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

روتینامو6223374 رتویپماک  زاین  هحفص 131)مالعا  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6223406 ددع  کی  روتینام و  ددع  لماک و3 متسیس  ددع  3 هحفص 131)دادعت روتینام  ( روتینام

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

6223937( تسا هباشم  اهدک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  یرتویپماک ، ملق  هحفص 131)6  روتینام  ( روتینام

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

سنارت6224083 یور  بصن  تیلباق  اب  کیدتاک  تظافح  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  بصن  هیهت و 
بآ لاقتنا  طخ  هاگتسیا  رد 8  اهریافیتکر 

هحفص 27) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بلق6224089 گنیروتینام  رتلوه  هحفص 131)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

6224100all in one/ روتینام / رنکسا رتنیرپ / / هحفص 131)هنایار روتینام  ( روتینام

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

چنیا6224335 ید 50  یس  لا  روتینام  سکم -  یتیآ  کسکویک  هحفص 131)بو  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6224359 لماک  هحفص 131)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6224372 32 روتینام هحفص 131)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رورس6224397 قاتا  یطیحم  گنیروتینام )  ) شیاپ هحفص 105)متسیس  رورس  ( رورس

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

بلق6224458 گنیروتینام  رتلوه  هحفص 131)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

سپ6224483 تامدخو  ربتعم  یتناراگ  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  هدنیآ  هام  هس  یط  یدقن  تخادرپ 
دشاب هتشاد  شورف  زا 

هحفص 70) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ6224552 تاصخشم  قباطم  هاگتسد  کی  روتینام  هنایار و  متسیس  هحفص 131)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6225052 32 روتینام هحفص 131)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6225216( یچنیا پات 11  پل   ) کوبدنه روتینام -  هنایار و  متسیس  هحفص 131)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6225527 هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هحفص 131)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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 " ) " ) 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

6225594 - هنایار سیک  لانرتنیا -  کسید  دراه  - هنایار دربردام  هنایار - وی  یپ  یس  هنایار -  DDR-4 مر
VGA to HDMI لدبم راد - میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  روتینام - هنایار -  کیفارگ  تراک 

هحفص 126) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

لنپ6223235 ییاصع  ددع  215( یپوکسلت ) الاب لنپ  ییاصع  ددع  280( یفقس  ) راکوت نیبرود  هیاپ 
ددع نیئاپ 215 لنپ  هیاپ  ریز  ددع  200 الاب لنپ  هیاپ  ریز  ددع  200( یپوکسلت ) نیئاپ

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6224021 مالعتسا  تسیل  قبط  هتسبرادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6225490 نیبرود  بصن  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینابیتشپ6225621 هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 80)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

ییوشلاغز6224840 هناخراک  گنیروتینوم  قیقد  رازبا  مزاول  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  تلبت  پات و  پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000325 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب دنبکآ  ون و  دیاب  الاک  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تست  لمح و  هنیزه  دشاب -  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

سامت هرامش 09111540094  اب  لاوس  هنوگره  توص  رد  ددرگ -  خساپ  تسویپ  امتح  مالعتسا  مرف  روتکاف و  شیپ  دشاب -  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492352-011  ، 33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلبت تلبت وو   پات   پات پلپل   ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت ناتسرهش  نادنز  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 11 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب دیسررس 1404/3/26- هب  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  هیوست  یتسویپ  تسیل  ربارب  زیربت  نادنز  یامیس  دحاو  زاین  دروم  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگ  تمیق  هنالاس  دوس  باستحا 

1201091276000170 زاین :  هرامش 
زیربت نادنز  هدننک :  رازگرب 

تمیق هنالاس  دوس  باستحا  نودب  دیسررس 1404/3/26- هب  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  هیوست  یتسویپ  تسیل  ربارب  زیربت  نادنز  یامیس  دحاو  زاین  دروم  لیاسو  - 
دوش یراذگ 

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

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیربت یزکرم  نادنز  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب  راولب 29  زیربت  رد  لیوحتو  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157713111 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33304061-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325100-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...دراه.نیرگرواپ.دربردام ...دراه.نیرگرواپ.دربردام -- یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 193193
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6224290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف رد  هدش  رکذ  رازفا  مرن  هارمه  هب   UPS اب  ST-FACE122 یتساوخرد بایغ  روضح  هاگتسد   - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  تاصخشم و 

1101091971000080 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص ملع و  یتراجت  مان  دیون  تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   ST- Face 120 لدم هرهچ  ییاسانش  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

طیارش تاصخشم و  مرف  رد  هدش  رکذ  رازفا  مرن  هارمه  هب   UPS اب  ST-FACE122 یتساوخرد بایغ  روضح  هاگتسد   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: 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

تلبت6223417 پات و  هحفص 148)پل  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دکراب6223479 گنیلبیل  رازفا  مرن  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

...دراه.نیرگرواپ.دربردام6223699 - یرتویپماک هحفص 148)مالقا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6223751(. اه تسویپ  قبط   ) کالما یقوقح و  رازفا  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6223853 هنایار  هکبش  سوریو  یتنآ  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6223990 مرن  تامدخ  یراپس  نورب  هلاسکی  هحفص 18)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6224158 هحفص 18)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بایغ6224290 روضح  هحفص 148)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

بایغ بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 194194

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

6225057Base License, Network یاه : لوژام  لماش   SOPHOS XG450 هلاسکی سنسیال 
Protection, Web Server Protection, Email Protection, and Enhanced

Support

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدروارف6225079 شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ 
ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رابنا6225224 ریاود  نیب  یزادنا  هار  بصن  تازیهجت و  هارمه  هب  یرون  ربیف  یشک  لباک  حرط  هحفص 47)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6225451 هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  هحفص 5)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6225627 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

تسویپ6223546 لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یریوصت ،  تراظن  هناماس  یاهیبرود 
.ددرگ هئرا  داهنشیپ 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6224666 دنوار  هاگتسیا  دنمشوه  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت 
تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6225054 تراظن  یاه  تیاس  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6225288 تراظن  هحفص 16)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  هاگتسد  نیا  صوصخم  یاف  یاو  لگناد  هارمه  هب   OPTOMA X400 LVE روتکژرپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000344 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX-5421 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیژ  نمضرد  لحم  رد  الاک  لیوحتو  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6223754 نیا  صوصخم  یاف  یاو  لگناد  هارمه  هب   OPTOMA X400 LVE روتکژرپ وئدیو 
لحم رد  لیوحت 

هحفص 153) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت هاگتسد   هاگتسد نیا   نیا صوصخم   صوصخم یاف   یاف یاو   یاو لگناد   لگناد هارمه   هارمه هبهب     OPTOMA X400  LVEOPTOMA X400  LVE  روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناقرز ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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 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

6224065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهلا تمعن  سدنهم  09171874967 هکبش یت  یآ  دحاو  زا  ینف  هیدات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفقس شیامن  هدرپ  هارمه  هب  روتلژورپ  وئدیو 

یناریا نکمرگبآ 
یروانف دحاو  دات  دروم  هارمه  هنایار 
1101091419000009 زاین :  هرامش 

ناقرز ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  وونل  یتراجت  مان   Family N500 65G 3000 لدم کوب  تون  عون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زیربت رزخ  ناسکت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسکت  یتراجت  مان   TK-5 لدم یگناخ  یقرب  نکمرگبآ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تکرش  هب  زاجم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دات  دروم  یاه  تکرش  دشاب و  یم  زاریش  ناقرز و  یاههاگشورف  هب  دودحم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب

لیاسو لیوحت  زا  سپ  زور  هد  تخادرپ  هکبش  رابنا  لحم  رد  لیوحت 

7341618856 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  هدنشخب  راولب  ناقرز  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32620067-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32627611-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه هنایار   هنایار یناریا -  -  یناریا نکمرگبآ   نکمرگبآ یفقس -  -  یفقس شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ هارمه   هارمه هبهب   روتلژورپ   روتلژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 196196

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6225030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

optoma x400 lve روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000345 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  تمیق  تساوخرد  قبط  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6223754 نیا  صوصخم  یاف  یاو  لگناد  هارمه  هب   OPTOMA X400 LVE روتکژرپ وئدیو 
لحم رد  لیوحت 

هحفص 153) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

6223974 ... یساکع و نیبرود  روتکژورپ -  وئدیو  کیفارگ -  یا و  هنایار  هحفص 16)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

هارمه6224065 هنایار  یناریا -  نکمرگبآ  یفقس -  شیامن  هدرپ  هارمه  هب  روتلژورپ  هحفص 153)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6225030optoma x400 lve روتکژورپ هحفص 153)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سپ6224483 تامدخو  ربتعم  یتناراگ  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  هدنیآ  هام  هس  یط  یدقن  تخادرپ 
دشاب هتشاد  شورف  زا 

هحفص 70) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

optoma x400  lveoptoma x400  lve روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 197197

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