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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نمهب   نمهب   1212 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   242هکس ,980 , 000242 ,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   436رالد ,380436 تاراما380, تاراما مهرد   122مهرد ,270122 ,270

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   229,980هکس , 000229,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس317,450317,450رالد سیئوس کنارف   488,600488,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 143,000هکس , 000143,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع337,400337,400رالد ناتسبرع لایر   1لایر 19,370119,370

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس ,500 , 00092 ,500 , وروی000 ,488وروی 130488, ژورن130 ژورن نورک   44,90044,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,406 , 0002 1 ,406 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   552دنوپ ,440552 نپاژ440, نپاژ نینی   دصکی   345,810345,810دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 150150))

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

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

زا 139 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 20  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 15  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 72

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 5  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 4  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

( یهگآ دادعت 20  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 18  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

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

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

( یهگآ دادعت 19  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

itrc.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  طسوت   ICT هزوح دشر  زکارم  هدنهد و  باتش  ویدوتسا  پاتراتسا  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.itrc.ac.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

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

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

2001091498000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241672 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( VI  ) و ( VDI  ) یزاجم تخاسریز  دوبهب  تهج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(VI  ) و ( VDI  ) یزاجم تخاسریز  دوبهب  تهج  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

ICTICT هزوح   هزوح دشر   دشر زکارم   زکارم وو   هدنهد   هدنهد باتش   باتش ویدوتسا   ویدوتسا پاتراتسا   پاتراتسا ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

(( VIVI  ) ) وو ( ( VDIVDI  ) ) یزاجم یزاجم تخاسریز   تخاسریز دوبهب   دوبهب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004510000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241749 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  نکسا  ییاپرس و  یرتسب و  نارامیب  شریذپ  شخب 

تعاس لداعم 18.432  ناراسچگ  همیکح  یب  یب  ناتسرامیب 

1401-1402 لاس

جوسای  یکشزپ  مولع  هاگشناد 
جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

ددرگ  یم  مالعا  یتآ  یاه  زور  رد  یا  هیحالصا  قبط  نیمضت  غلبم  ییاهن و  غلبم  دناسر  یم  راضحتسا  هب  امارتحا  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

7591741417 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

یکشزپ یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا نکسا   نکسا وو   ییاپرس   ییاپرس وو   یرتسب   یرتسب نارامیب   نارامیب شریذپ   شریذپ شخب   شخب ناونع : : ناونع 33

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

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

2001004510000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241752 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  نکسا  ییاپرس و  یرتسب و  نارامیب  شریذپ  شخب 

تعاس لداعم 18.432  ناراسچگ  ییاجر  دیهش  ناتسرامیب 

 1401-1402 لاس
جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

ددرگ  یم  مالعا  یتآ  یاه  زور  رد  یا  هیحالصا  قبط  نیمضت  دروارب و  ییاهن  غلبم  دناسر  یم  راضحتسا  هب  امارتحا  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

7591741417 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  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

یکینورتکلا تراجت  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003006000008 :: 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

6241783 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد ) زکرم  هراجا   ) ینابیتشپ للملا و  نیب  -IXP دناب یانهپ  ، یصاصتخا ربا   ، یصاصتخا رورس  تامدخ  تفایرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا  تراجت  هعسوت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( هداد زکرم  هراجا   ) ینابیتشپ للملا و  نیب  -IXP دناب یانهپ  ، یصاصتخا ربا   ، یصاصتخا رورس  تامدخ  تفایرد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 10,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/02/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 15 تسود - تجح  هچوک  بنج  یردان - خ  زرواشک - راولب  رصعیلو - نادیم   ، 1416643851 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا نکسا   نکسا وو   ییاپرس   ییاپرس وو   یرتسب   یرتسب نارامیب   نارامیب شریذپ   شریذپ شخب   شخب ناونع : : ناونع 44

(( هداد هداد زکرم   زکرم هراجا   هراجا  ) ) ینابیتشپ ینابیتشپ وو   للملا   للملا نیب   نیب -- IXPIXP  دناب دناب یانهپ   یانهپ ،، یصاصتخا یصاصتخا ربا   ربا  ، ، یصاصتخا یصاصتخا رورس   رورس تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 55

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/32 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم تعاس 10/55عبنم  - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241993 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک ینف  هداد  هکبش  حرط  یارجا  رب  تراظن  رد  یصصخت  هرواشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  218/000 دانسا دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 2 لقادح  اب  یزیر  همانرب  یحارط و  شیارگ  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاه  حرط  رب  تراظن  هرواشم و  هتشر  رد  هرواشم  هتسر  کیتامروفنا  هزوح 

دنتسه هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا 
لایر نیمضت 1/773/200/000  غلبم 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای -  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

85162370-02185162377 :: نفلت :: http://iets.mporg.ir -2 http://igmc.ir و 3نفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.tavanir.org.ir

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092769000187 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241755 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ  عمج  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاجم  تیفرظ  اب  یتعنص  نویساموتا  متسیس  ای  ندعم و  تعنص و  هبتر 5  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
47,466,767,714 یلام :  دروآرب 

 600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,373,338,386 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سنارفنک نلاس  ، موس هقبط  کالپ 160، کارا ،  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ   ، نارهت  ، 1583718957 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروشک یروشک ینف   ینف هداد   هداد هکبش   هکبش حرط   حرط یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن ردرد   یصصخت   یصصخت هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 66

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ییاجباج   ییاجباج یروآ   یروآ عمج   عمج هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 77
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005443000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240423 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینامیلس  مساق  رادرس  دیهش  ناتسرامیب  قیرح  زا  یریگشیپ  متسیس  یارجاو  تازیهجتو  حلاصم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

.ینامیلس مساق  رادرس  دیهش  ناتسرامیب  قیرح  زا  یریگشیپ  متسیس  یارجاو  تازیهجتو  حلاصم  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,680,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  مامضنا  هب  یلام 1400  لاس  هدش  یسرباسح  یلام  باسح  تروص  هئارا  نتشاد و  هصقانم  رد  تکرش  تهج  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  ناجنز  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  یلام  روما  دات  دروم  یتسیاب  یم  همان  تنامض  نتم  دشاب ،  یم 
11:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.ناجنز یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  یجدیه  میکح  نامتخاس  ارسشناد   ، 4515613589 یتسپ :  دک  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح زازا   یریگشیپ   یریگشیپ متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجتو   تازیهجتو حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسرامیب ناتسرامیب

88
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093035000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241729 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1و2 )  ) سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  نکاما  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

1و2)  ) سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  نکاما  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,845,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  هبنش 1401/11/18  هس  زور  حبص  تعاس 10  یهیجوت  هسلج  یرازگرب  نامز  هجوت   : * نیمضت تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جیلخ یاه  شیامه  نامتخاس  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هیولسع -   ، 7511811369 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
07731372150 سامت :  تاصقانم - نویسیمک  لوا - هقبط  (- 1 تیاس  ) سراف

:: 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

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000247 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241785 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  قیرح  ءافطا  نالعا و  هچراپکی  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یلام و  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/06/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  قرب -  یادهش  راولب  زارف -  یوک  زا  رتالاب  دابآ - تداعس   ، 1981969961 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکاما نکاما کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 99

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب تکرش   تکرش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 139 ھحفص 10 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 17-8/1401م ن یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

روهمج  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 17   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239629 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  خبص  تعاس 9   - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع رهشوب و  ردانب  ییایرد  تارباخم  یاه  متسیس  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  10: هژورپ تدم  لایر   16/250/000/000: هژورپ دروآرب 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   812/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هنیمز  رد  هبتر 5  نتشاد 

یتسپ 7517638480 دک  رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب –  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  ره -  ـ شوب  :: سردآ سردآ
411319577986: راذگ هصقانم  هاگتسد  یداصتقا  دک   14000180614: راذگ هصقانم  هاگتسد  یلم  هسانش 

077  – 31667002  - 33322051  - 7 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700  – 6500 :: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001491000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241921 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یانیمولآ  تکرش  مرجاج  ناتسرهش  نداعم  هکبش  تخاسریز  هعسوت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرجاج ناتسرهش  نداعم  هکبش  تخاسریز  هعسوت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناریا  یانیمولآ  تکرش 

27,683,500,000 یلام :  دروآرب 

 10,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,384,175,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یانیمولآ عمتجم  ، تساوخنس هداج  رتمولیک 7  مرجاج ، ناتسرهش  یلامش  ناسارخ   ، 9441111137 یتسپ :  دک  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: 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

6241672(VI  ) و ( VDI  ) یزاجم تخاسریز  دوبهب  تهج  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ییایرد ییایرد تارباخم   تارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 111 1

نداعم نداعم هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 139 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ینابیتشپ6241783 للملا و  نیب  -IXP دناب یانهپ  ، یصاصتخا ربا   ، یصاصتخا رورس  تامدخ  تفایرد 
( هداد زکرم  هراجا  )

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروشک6241993 ینف  هداد  هکبش  حرط  یارجا  رب  تراظن  رد  یصصخت  هحفص 5)هرواشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیوزق هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091252000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240555 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ ) لیعامسا  هداج  یتالصاوم  روحم  یسرجوین (  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هس  هقطنم  یرادرهش  دابآ ) لیعامسا  هداج  یتالصاوم  روحم  یسرجوین (  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,638,721,793 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هس هقطنم  یرادرهش   ، 3414746315 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتالصاوم یتالصاوم روحم   روحم یسرجوین (  (  یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

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

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

2001003205000161 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241508 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیبسالگ  گنر و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000205 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241563 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  ناتسا  ینایرش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ  ناتسا  ینایرش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
189,637,265,200 یلام :  دروآرب 

لایر   9,482,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تعاس و هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - هرامش 1 :  نامتخاس  سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فراع نابایخ 

:: 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

دیبسالگ دیبسالگ وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

ینایرش ینایرش یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000378 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241625 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیمکت  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیمکت  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
126,331,291,684 یلام :  دروآرب 

لایر   6,316,564,584 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

metro.tehran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  ژارتم 5000  هب  ورتم  طوطخ 1و 2 و 3 و 4  یاه  هاگتسیا  زا  هاگتسیا  یاهوکس 10  رد  لیتسا  تاعطق  اب  نایانیبان  ددرت  هژیو  ریسم  یارجا  تایلمع  ماجنا  - 

 dcunk ژاتلو روسنس  ددع  لخاد 200  تخاس  - 
 ... راطق یربهار  نیباک  یلدنص  ددع  لاهروا 200  یساسا  تاریمعت  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم لیمکت   لیمکت یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

ددرت ددرت هژیو   هژیو ریسم   ریسم یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا قرب -  -  قرب تسپ   تسپ هدودحم   هدودحم ردرد   یوق   یوق راشف   راشف لباک   لباک تکاد   تکاد ثادحا   ثادحا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یراذگاو :  :  یراذگاو ناونع : : ناونع
ددع ددع   300300 یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ورتم -  -  ورتم یاهراطق   یاهراطق ژاتلو   ژاتلو روسنس   روسنس ددع   ددع   2 00200 لخاد   لخاد تخاس   تخاس هاگتسیا - - هاگتسیا   1010 یاهوکس   یاهوکس ردرد   لیتسا   لیتسا تاعطق   تاعطق اباب   نایانیبان   نایانیبان

 ( ( یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هبهب   عوجر   عوجر نزوس (  (  نزوس لماک   لماک تستس   هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ راطق -  -  راطق یربهار   یربهار نیباک   نیباک یلدنص   یلدنص

1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001493000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240609 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و اهدنبهار ) اه ، یقرب  هلپ  اهروسناسآ ، ) رفاسم لاقتنا  و  اهوزارت ) واه  هلاقن  همست   ) راب لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآرهم  هاگدورف  نیگنس  کبس و  یاهوردوخ 

دابارهم  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
، اه یقرب  هلپ  اهروسناسآ ، ) رفاسم لاقتنا  و  اهوزارت ) واه  هلاقن  همست   ) راب لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  یربهار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دابآرهم هاگدورف  نیگنس  کبس و  یاهوردوخ  و  اهدنبهار )

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/03/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآرهم هاگدورف  لک  هرادا  هرامش 2  لانیمرت  بنج  دابآرهم  هاگدورف  یدازآ  نادیم   ، 1387835151 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003560000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241928 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  یا  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  حطس  رد  یا  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
37,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,875,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم دنیآرف  زا  رگ  هصقانم  تروصنیا  ریغ  رددوش  لاسرا  تسارح  دحاو  یزرواشک  کناب  تیریدم  هب  ییاشگزاب  زور  زا  لبق  ات  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.دهد  ماجنا  کناب  یوس  زا  یمالعا  بعش  رد  یراج  لاس  نایاپ  ات  ار  دادرارق  عوضوم  دصرد  لقادح 30  تسا  فظوم  راکنامیپ.دش  دهاوخ  فذح 
14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلخاد نفلت 03132331030  یزرواشک -  کناب  تیریدم  یرهطم -  نابایخ  ناهفصا -  ، 8133818473 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
249 و 250 و 251.

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همست همست  ) ) راب راب لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ،  ،  سیورس یربهار ، ، یربهار یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
 ( ( نیگنس نیگنس وو   کبس   کبس یاهوردوخ   یاهوردوخ وو   اهدنبهار   اهدنبهار اهاه ،  ،  یقرب   یقرب هلپ   هلپ اهروسناسآ ، ، اهروسناسآ )) رفاسم رفاسم لاقتنا   لاقتنا وو   اهوزارت ) ) اهوزارت واه   واه هلاقن   هلاقن

1818

یزرواشک یزرواشک کناب   کناب بعش   بعش یایا   هرکرک   هرکرک ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

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

1055-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  کی  زور  تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم خرومعبنم هبنش  کی  زور  تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241994 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15  هبنشود  زور   - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش کلمت  تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هرود  یرادهگن  ریمعت و  ینف و  ینابیتشپ  تامدخ  یتناراگ و  تامدخ  هارمهب  زاریش 

هام  12: دادرارق تدم 
زاریش  رهش  حطس  ماجنا  لحم 

لایر دروآرب 51.147.113.700  غلبم 

هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 2.560.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  درتسم  اه  هدرپس  تروص  نیا  رد  دشابیم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش  .دوب  دهاوخ 

اهدادرارق  دحاو  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده  نابایخ  شبن  - بالقنا نابایخ  زاریش -  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  هقبط 3  کی  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  شیاشگ :

سامت 1456 زکرم  یلخاد 226 و   32304618 :: نفلت :: www.setadiran.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://shaffaf.shirazir

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهب تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

59-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 10  فرظ  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تظافح تاماظتنا  تایلمع  تازیهجت  لاوما و  زا  تظافح  تاررقم  مظن و  لرتنک  یهدناماس  تبقارم  ینابهگن  لماش  یکیزیف  تظافح  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما ردنب  یردنب  هنایاپ  رتشوش و  هناخراک  هاگشیالاپ  یزکرم  رتفد  ینوماریپ  یکیزیف و  هطوحم  رد  یجورخ  یدورو و  یدابم  تافیرشت  یریوصت  شیاپ  ینوماریپ 

ینیمخ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهب تفن  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://www.behranoil.co/fa/tender.htmlنفلت 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

یاه یاه گنیکراپ   گنیکراپ هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش کلمت   کلمت تحت   تحت

2020

تایلمع تایلمع تازیهجت   تازیهجت وو   لاوما   لاوما زازا   تظافح   تظافح تاررقم   تاررقم وو   مظن   مظن لرتنک   لرتنک یهدناماس   یهدناماس تبقارم   تبقارم ینابهگن   ینابهگن لماش   لماش یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
رتفد رتفد ینوماریپ   ینوماریپ وو   یکیزیف   یکیزیف هطوحم   هطوحم ردرد   یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو یدابم   یدابم تافیرشت   تافیرشت یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح تاماظتنا   تاماظتنا

2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب  نومزآ  عماج  زکرم  هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000517 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122052-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   نومزآ   نومزآ عماج   عماج زکرم   زکرم هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس و بو  تساه  هنماد و  سیورس  ینابیتشپ و  اب  هارمه  رازفا  مرن  یاهسیورس  (Ljvlms هلجم  ) ینابیتشپ رازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس کی  هلاقم  دادعت 32  هرامش ب  تباب 4  رشن  تامدخ 

1101060040000516 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

( موادم شزومآ  ) زاریش یکشزپ  مولع  هاگشناد  ---- تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122052-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن رازفا ،  تخس  زا  ینابیتشپو  یربهار  تاعالطا (  یروانف  اب  طبترم  روما  تاعالطا و  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ...و یا  هنایار  هکبش  رازفا ، 

1101093918000008 زاین :  هرامش 
تشر تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هناهام 12 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185733411 یتسپ :  دک  تشر ،  تشادهب  هدکشناد  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849412-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849413-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2323

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف اباب   طبترم   طبترم روما   روما وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک روما   روما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6240098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  اب  هکبش  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003616000025 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ( کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  زوجم  یتناراگ ،  اتفا ،  زا  یمسر  زوجم  دنشاب (  تسویپ  رد  رکذ  طیارش  زئاح  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153137 یتسپ :  دک  مق ،  کالماودانسا  تبث  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  یرتم  راولب 75 مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37750901-025  ، 33555028-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33555013-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  لحم  رد   Fortigate 600E هاگتسد ود  تهج  هلاس  ود  سنسیال  شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  نیمات ، هماندهعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یزیر  همانرب  تیریدم 

1101092935000989 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
سنسیال 4 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبسن زین  دوش و  یراذگراب  هطوبرم  کرادم  دشاب و  یم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  طیارش  تسویپ  لیافرد  روکذم  طیارش  هصقانم  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  هدومن و  مادقا  هماندعت  لیاف  اضما  لیمکت و  هب 

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

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525

Fortigate 600EFortigate 600E  هاگتسد هاگتسد ودود   تهج   تهج هلاس   هلاس ودود   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESET Endpoint Protection Advanced– Protect Entry – 1500 User تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس ود  تدم  هب  نیوزق  یرادرهش  مان  هب  امازلا  نکمم  تافیفخت  هیلک  اب 

1101090834000006 زاین :  هرامش 
نیوزق یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Eset Endpoint Protection Advance سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413943765 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  یناقوف  هقبط  نارمع  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661227-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356119-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6240721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  -BPMS رتسب رد  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  فیاظو و  ، کیژتارتسا تیریدم  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف 

1101091574001177 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یار نیون  اسرب  هدننک  هضرع  عجرم  تفاس  اسرب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   BPMS دنیآرف رب  ینتبم  زاس و  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/28 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

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش مان   مان هبهب   امازلا   امازلا نکمم   نکمم تافیفخت   تافیفخت هیلک   هیلک اباب     ESET Endpoint Protection AdvancedESET Endpoint Protection Advanced– Protect Entry  Protect Entry – 1500  User 1500  User ناونع : : ناونع
لاس لاس ودود   تدم   تدم هبهب   نیوزق   نیوزق

2727

BPMSBPMS رتسب   رتسب ردرد   هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک وو   یزیر   یزیر همانرب   همانرب وو   فیاظو   فیاظو ،، کیژتارتسا کیژتارتسا تیریدم   تیریدم لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ  تسیل  هب  هعجارم 

.ینف هیدات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  هام  تخادرپ 4 
1101095297000017 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش ییالط  تاطابترا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش  یازجا  گنیروتینام  تیریدم و  هزوح  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تسویپ  تسیل  هب  هعجارم 

.ینف هیدات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  هام  تخادرپ 4 

7613655871 یتسپ :  دک  تاطابتراو ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 4  هچوک  یسودرف   راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238308-034  ، 32228108-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238306-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام وو   تیریدم   تیریدم هزوح   هزوح ناونع   ناونع یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2929

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 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

6240968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  لیاف  قبط  لاس 1402  رد  زاوها  لزانم  ناتسزوخ و  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000349 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار هصقانم  طیارش  لیاف  هدش  تسویپ  لیاف  قبط  لاس 1402  رد  زاوها  لزانم  ناتسزوخ و  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  تنرتنیا  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هظحالم 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم تعاس 10:30عبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا  ویشرآ  تامدخ  مان  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ دادعت 1 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 3415613353 قرب  عیزوت  تکرش  یناقلاط  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو   :: سردآ سردآ

02833239801 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833239270 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3030

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرگ همیب  تاصقانم  طیارش  خرن و  مالعتسا  هناماس  یحارط  هیهت و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000171 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712130: هزیشاپ مناخ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرگ یرگ همیب   همیب تاصقانم   تاصقانم طیارش   طیارش وو   خرن   خرن مالعتسا   مالعتسا هناماس   هناماس یحارط   یحارط وو   هیهت   هیهت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  روتینام و  رتویپماک و  سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000071 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا  شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  یلصا و 60 یتناراگ  هام  یاراد 36  دیاب  هدش  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  یناتسا -  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ددرگیم  ماجنا  کناب  ینف  سانشراک  دات  زادعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن وو   روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FAM هناماس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000515 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   Endpoint security for business-select public sector ناونع سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   KASPERSKY
هتسب 1 دادعت : 

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

ات الاک  لمح  هنیزه  .دوش  هئارا  تسویپ ، رد  یمالعا  قیقد  تاصخشم  هب  هجوت  اب  تسیابیم  اهداهنشیپ  اذل  هدوب ، یلک  درب  رد  یمالعا  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یداهنشیپ  حرط  هئارا  .تسا  یمازلا  نامزاس ، سانشراک  دات  اب  لصا  یتناراگ  هئارا  .دشابیم  هدنشورف  هدهعب  نامزاس  رابنا 

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

22167463-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اقیقد  نامرک  رهش  رد  تقو  مامت  تروص  هب  رتویپماک  یسانشراک  کردم  اب  ورین  کی  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000132000061 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616859979 یتسپ :  دک  نامرک ،  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  نمهب  راولب 22 نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230712-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230017-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FAMFAM  هناماس هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

تقو تقو مامت   مامت تروص   تروص هبهب   رتویپماک   رتویپماک یسانشراک   یسانشراک کردم   کردم اباب   ورین   ورین کیکی   رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 3535

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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نالهس یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، سیک رد  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  بصن  اب  وستیجوف  رنکسا  هاگتسد  کی  رتنیرپ 3015 ، هاگتسد  کی  لماک ،  سیک  هاگتسد   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدوزفا شزرا  هنیزه  لقن ،  لمح و  هنیزه 
1101003345000005 زاین :  هرامش 

نالهس یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   TB 1 تیفرظ لدم 004   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
وستیجوف  fi5015c لدم  A4 رنکسا الاک :  مان 

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

کینورتکلا نیشرپ  ناروآون  یتعنص  یدیلوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   W 400 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   G9 2133 لدم  GB 16 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green 2005 لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 8 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناوج سراپ  متسیس  زیر  هدننک  هضرع  عجرم   JETWAY یتراجت مان   NC98-510-LF/NC98-525-LF لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LaserJet P3015dn Printer لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/4 شزادرپ تعرس   Cor i7 2700K لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  هنیزه  زودنیو 10 ،  بصن  هنیزه  رازفا ،  تخس  رازفا و  مرن  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5383178114 یتسپ :  دک  زیربتراب ،  هنایاپ  یوربور  ، نایفوص - زیربت هداج  15 رتمولیک - زیربت - یقرشناجیابرذآ زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32463405-041  ، 32469101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32463315-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ، ، 30 153015 رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   لماک ،  ،  لماک سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   88 ناونع : : ناونع 3636

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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یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  سنسیال  هارمه  هب   Fortigate fg-100f تن یتروف  لاوریاف  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000220 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG310B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس کی  سنسیال  هارمه  هب   Fortigate fg-100f تن یتروف  لاوریاف  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     Fortigate fg- 100 fFortigate fg- 100 f  تنتن یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 139 ھحفص 27 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تادنتسم  هب  امتح  تسا .  هدش  باختنا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  یحارط و 

1101093750000042 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تادنتسم  هب  امتح  تسا .  هدش  باختنا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  یحارط و 

.دیئامرف لصاح  سامت  یراس  نارماک  سدنهم  یاقآ  نفلت 81622280  هرامش  اب  ماهبا  هنوگره  تروصرد 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخباتک هناخباتک وو   دانسا   دانسا نامزاس   نامزاس تمدخ   تمدخ زیم   زیم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تادنتسم  هب  امتح  تسا .  هدش  باختنا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  یحارط و 

1101093750000041 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تادنتسم  هب  امتح  تسا .  هدش  باختنا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  یحارط و 

.دیئامرف لصاح  سامت  یراس  نارماک  سدنهم  یاقآ  نفلت 81622280  هرامش  اب  ماهبا  هنوگره  تروصرد 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: 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

رورس6240079 قاتا  هحفص 72)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس6241315 طخرب  ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ wim و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه 

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یلم یلم هناخباتک   هناخباتک وو   دانسا   دانسا نامزاس   نامزاس تمدخ   تمدخ زیم   زیم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3939

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

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

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

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

6239642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط  تاوولیک   15/ تلو  380/ راف  3( ویارد ) روتومرود لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمرظندم 

1101093079001677 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ELNME4D15AAA لدم  V 415-380 ژاتلو هدودحم   KW 15 ناوت زاف  هس   P روتوم رود  لرتنک  روترونیا  الاک :  مان 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155050 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
delta نویساموتا تاعطق  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/17 نایاپ :  خیرات 

:: 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

تاوولیک تاوولیک   1515 // تلو تلو   380380 // راف راف   33(( ویارد ویارد )) روتومرود روتومرود لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4040

deltadelta نویساموتا   نویساموتا تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6241306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROL SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090260000569 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمه  تسیمازلا  الاک  دکناریا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدتاک تظافح  نایرج  هدودحم  میظنت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001628 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ شناد  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SDP-CCB لدم یتمواقم  یدتاک  تظافح  لاصتا  هبعج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/05 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43122218-061  ، 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

CONTROL SYSTEMCONTROL SYSTEM ناونع : : ناونع 4242

یدتاک یدتاک تظافح   تظافح نایرج   نایرج هدودحم   هدودحم میظنت   میظنت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناودنک لنوت  یاه  نیال  لرتنک  ییانشور و  هیوهت  متسیس  ییویدار  طابترا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000217 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناودنک لنوت  یاه  نیال  لرتنک  ییانشور و  هیوهت  متسیس  ییویدار  طابترا  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6241809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000291 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 55 زیاس  55SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنوت لنوت یاه   یاه نیال   نیال لرتنک   لرتنک وو   ییانشور   ییانشور هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس ییویدار   ییویدار طابترا   طابترا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4444

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  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 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط  یتشادهب  باسپ  لرتنک  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005566 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  لدبم  هواک  یتراجت  مان   ACTIVATED SLUDGE لدم یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  عیانص  دربراک  بالضاف  باسپ و  جیکپ  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 

لدبم هواک  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  لدبم  هواک  یتعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط  یتشادهب  باسپ  لرتنک  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتشادهب یتشادهب باسپ   باسپ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4646
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6239670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5  قیرح  ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094001099 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  اللاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221814-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: 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

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  ریگدزد و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030526000060 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  قیرح  نالعا  ریگدزد و  تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

مدع لیلدب  کناب  سانشراک  دیئات  مدع  تروص  رد  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسا  بعش  تیریدم  برد  ات  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  تدوع  هدنشورف  هنیزه  هب  بوغرم  ان  سنج  ای  تقباطم و 

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: 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

ددع ددع   55 دادعت   دادعت قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4747

قیرح قیرح نالعا   نالعا وو   ریگدزد   ریگدزد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-31-19 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  3 دادعت :  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  مرالآریاف  لوژام  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

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 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240053 :: 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 

1101092410001386 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 : 
1401/11/20 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

مرالآریاف مرالآریاف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4949

یقرب یقرب مالقا   مالقا تستس   ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  اب  قباطم  زکرم  قیرح  نالعا  متسیس  تهج  زاین  دروم  دراوم  مزاول و  هیلک ی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000432 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   ISS021 لدم ریذپ  سردآ  فراعتم و  قیرح  یافطا  یرادینش  یرادید  یولبات  هدننک  مالعا  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا  تسلا  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیریگب سامت  یمیدق 09371049235  سدنهم  بانج  اب  یگنهامه  تهج 

 ** ددرگ هدهاشم  امازلا  تسویپ  لیاف  **

8816758913 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3842204-0913  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هبعش 26  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6240324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  یتساوخرد  کرادم  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090343000020 زاین :  هرامش 

نارهت شش  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ حرش  قبط  ینمیا  لمعلاروتسد  طباوض و  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135734415 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - ناوریا هچوک  ریت - یس  -خ  یروهمج خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66739659-021  ، 66726755-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66725979-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم زکرم   زکرم قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم دراوم   دراوم وو   مزاول   مزاول هیلک  یی   هیلک ناونع : : ناونع 5151

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هموزر دشابیم و  تکرش  هدهع  رب  هبعش  روتارپا  هب  متسیس  شزوما  دیامن  یتناراگ  ار  متسیس  لک  لماک  لاس  تسیابیم 2  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یراذگ  راب  ار  متسیس  نیا  بصن  یراک 

1101091762000018 زاین :  هرامش 
دزی کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07507006 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   - تسویپ قبط  متسیس  تاصخشم  دشاب  هتشاد  ار  دزی  ناتسا  یگدنیامن  ایدشاب  دزی  ناتسا  زا  احیجرت  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک مالعا  ار  روتکاف  رد  ییاهن  هنیزه 

8913673955 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  یتشهب ،  دیهش  نادیم  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36261003-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36261005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xenon beacon تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006247 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نژیو نمیا  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم   MEDC یتراجت مان   XB11UL02406YYBNNNN-24VDC لدم یناشن  شتآ  قیرح  دض  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رهشوب 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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FM 200FM 200 زاگ   زاگ اباب   میقتسم   میقتسم کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353

xenon beaconxenon beacon ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب همیمض  ینف  دانسا  حرش  قباطم  اقیقد   SUMY روسرپمک  SANCO قیرح افطا  مالعا و  لرتنک  متسیس  یاه  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000546 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   MXP-503 لدم قیرح  مالعا  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

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

متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   M9000-RS485 لدم یناشن  شتآ  یاه  متسیس  هکبش  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یئافص یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   COSMO یتراجت مان   STG/IN8S لدم قیرح  مالعا  لناپ  صوصخم  یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

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

یئافص یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   COSMO یتراجت مان   STG/OUT16S لدم قیرح  مالعا  لناپ  صوصخم  یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
وترپ رتسگ  نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم   TELE DATA یتراجت مان   OLY NET لدم یناشن  شتآ  هکبش  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

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

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HRMF4N لدم یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  کرادم 

ددرگ یرازگراب  ینف  دانسا 

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

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: 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

همیمض همیمض ینف   ینف دانسا   دانسا حرش   حرش قباطم   قباطم   SUMYSUMY روسرپمک   روسرپمک   SANCOSANCO قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  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 15 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیزود موف  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005585 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DS3100 لدم گنیزود  موف  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

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

رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DS6500 لدم گنیزود  موف  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942631-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

گنیزود گنیزود موف   موف متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6241245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه رطخ  مالعا  ریژآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  دادعت و 
1201003190000054 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رطخ  مالعا  ریژآ  تازیهجت  - 

تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  دادعت و 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تناید سدنهم  یافآ   77624072 ینف : تاصخشم  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه رطخ   رطخ مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757
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رایرهش قرب  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , یا هنایار  یفنص  نمجنا  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  تسویپ ،  لودج  حرش  هب  هیریما  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراظن هاگتسد  دات  اب  باسح  هیوست 

1101095163000034 زاین :  هرامش 
رایرهش قرب  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایار یفنص  نمجنا  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  تسویپ  لودج  حرش  هب  هیریما  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  راک  نایاپ  رد  کولف  تست  تراظن و  هاگتسد  دات  اب  باسح  هیوست  یا , 

3351647477 یتسپ :  دک  رایرهش ،  قرب  هقطنم  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65244150-021  ، 65240012-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65222833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5858
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6239641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  اروکیجوفرات )  اب  یبآ  راون  اب  رتمولیک  زبس و 3  راون  اب  رتمولیک   3 هتشر (  یرونربیف 48  لباک  رتمولیک  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022002461 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

سامت سنسحلاوب  مناخ  اب 86751330  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  هدنرب  یگدامآ  مالعا  تلهم  دامرف * لصاح 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001197000100 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CISCO2811 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789874 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رامع  شبن خ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452950-044  ، 33450580-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33455951-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( اروکیجوفرات اروکیجوفرات اباب   یبآ   یبآ راون   راون اباب   رتمولیک   رتمولیک وو  33   زبس   زبس راون   راون اباب   رتمولیک   رتمولیک   33 هتشر (  (  هتشر   4848 یرونربیف   یرونربیف لباک   لباک رتمولیک   رتمولیک   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

CISCO2811CISCO2811 لدم   لدم هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : : : ناونع 6060

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/239/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ ناتسرهش  بالقنا  زکرم  یتقرس  یاهیبارخ  عفر  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

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  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 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

6239921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000150 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82B PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 81B PCI-e FC HBA Single Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ  دشابیم ...  تسویپ  یتساوخرد  لیاف  ...دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم یتقرس   یتقرس یاهیبارخ   یاهیبارخ عفر   عفر ناونع : : ناونع 6161

هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6262
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6239977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco C9200L-48T-4G-E چیئوس هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001005000046 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 
Cisco C9200L-48T-4G-E چیئوس هاگتسد  هس  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

عمج رد  مود  رواپ  تمیق   ) روتکاف شیپ  هئارا  تکرش ، یتناراگ  هئارا  ندوب ، لانیجروا  ون و  تسا و  زایندروم  هفاضا  رواپ  کی  اب  اه  هاگتسد  زا  یکی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  داهنشیپ  هب  هئارا  مدع  تروص  رد  یمازلا و  دوشن ) هدروآ  هناگادج  روطب  دوش و  ظاحل  روتکاف  لک 

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050035000002 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتم لوط 800  رتم و  یتناس  قمع 120  رتم و  یتناس  ضرع 40  هب  یرافح  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
لوط رتم   800 دادعت : 

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

 ( دشاب یم  یمازلا  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب   ) دشاب یم  یکاخ  تلافسآ و  هار ، هدایپ  شرف  گنس  لماش  ریسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3817793163 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  ماق  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456501-086  ، 34456500-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34456422-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco C9200L-48T-4G-ECisco C9200L-48T-4G-E  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 6464
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یرازگ  تمیق  مالقا  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003334000083 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-26.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگ  تمیق  مالقا  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاراد ای  دنشاب و  یموب  یتسیاب  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  بصن  زا  سپ  یرادهگن  ینابیتشپ و  یلامتحا و  تالکشم  عفر  طابترا و  عون  نیا  صاخ  بصن  لیلد  هب  -

 . دشاب ناهفصا  رهش  رد  ربتعم  رتفد  ای  یکدنیامن 

8163674461 یتسپ :  دک  هام ،  تسب  نب  بنج  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36673227-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36672154-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرک  رپ  -SDH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001129 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   FIBERHOME یتراجت مان   MULTIPLEXER SDH لدم یتارباخم   SDH رسکلپ یتلام  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیون زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6565

یتارباخم یتارباخم   SDHSDH  رسکلپ رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( للملا نیب   ) دودحمان کیفارت  ،dedicated و  نراقتم تروص  هب  هلاس  کی   MB48 تنرتنیا دناب  یانهپ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000219 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( للملا نیب   ) دودحمان کیفارت  ،dedicated و  نراقتم تروص  هب  هلاس  کی   MB48 تنرتنیا دناب  یانهپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  یشک  لباک  یرافح و  دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تخاسریز  تاطابترا  تکرش  تمدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002465 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33223839-074  ، 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

(( للملا للملا نیب   نیب  ) ) دودحمان دودحمان کیفارت   کیفارت وو     dedicateddedicated،، نراقتم نراقتم تروص   تروص هبهب   هلاس   هلاس کیکی     MB48MB48 تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6767

یرون یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح دمحاریوب   دمحاریوب وو   هیولیگهک   هیولیگهک ناتسا   ناتسا تخاسریز   تخاسریز تاطابترا   تاطابترا تکرش   تکرش تمدخ   تمدخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco WS-C3560CX-12PD-S چوس هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000466 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C 3560-48TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/30 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

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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mbps20 تفایرد لاسرا / تعرس  اب  تنرتنیا  یناهج  هکبش  هب  هفرط  ود  لاصتا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000473 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85162374-021  ، 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

Cisco WS-C3560CX- 12PD-SCisco WS-C3560CX- 12PD-S چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 6969

Mbps20Mbps20 تفایرد   تفایرد لاسرا / / لاسرا تعرس   تعرس اباب   تنرتنیا   تنرتنیا یناهج   یناهج هکبش   هکبش هبهب   هفرط   هفرط ودود   لاصتا   لاصتا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LLZ یشک لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000224 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تعاس ییاهلا 09375261907 سدنهم  یاقآ  یگنهامهاب  خیراترد 1401/11/16 ینادیم  دیدزابودیامن  مادقا  تسویپ  تیسل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش گنهامه  حبص  10

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LLZLLZ یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یاراد  لماک  بصن  اب  متیآ  یتسویپ 3  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  لاوریاف  رورس و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000182 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ارپاس یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FAZ-200D لدم رزیالانآ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

تعنص
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-500E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
استپ هدننک  هضرع  عجرم   EMC-UNITY یتراجت مان   TB 1/8 تیفرظ  D3-2S10-1800 لدم  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

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

دقن و دصرد  تخادرپ 50  هباشم  دک  ناریا  یاراد  لماک  بصن  اب  متیآ  یتسویپ 3  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  لاوریاف  رورس و  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامثع سدنهم  نفلت 33372016 اب  یگنهامه  تهج  دشاب  یم  لاس 1404  دیسر  رس  هنازخ  قاروا  دصرد   50

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33372099-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف وو   رورس   رورس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساساربروشک  نها  هار  سیلپ  یارب  تاقلعتم  هارمه  هب  ییویدار  کنیل  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000253 زاین :  هرامش 

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

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 3 دادعت : 

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

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نها نها هار   هار سیلپ   سیلپ یارب   یارب تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  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 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  تاصخشم و  هحفص  قبط 2  یرون  ربیف   SFP روتکناک لوژام  لیوحت  هیهت و  - 

1101001022002466 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SFP یرون ربیف  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  تاصخشم و  هحفص  قبط 2  یرون  ربیف   SFP روتکناک لوژام  لیوحت  هیهت و  - 

09364514131 ییاخیکروپ :  سدنهم  یاقآ  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 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

SFPSFP  یرون یرون ربیف   ربیف روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات زا  لبق  تازیهجت  هنومن  دیدزاب  تسویپ  تسیل  قبط   VIP تروص هب  یرادا  تازیهجت  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیاغل 5/12/1401 خیرات 20/11/1401  زا  هتفه   2

1101003068000282 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

ددرگ مادقا  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هتفه  تخادرپ 2   VIP تروص هب 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

poe tdb-ps2016e-qg تروپ چیوس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000204 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
یرابتعا تخادرپ  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VIPVIP تروص   تروص هبهب   یرادا   یرادا تازیهجت   تازیهجت هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 7575

poe tdb-ps2016e-qgpoe tdb-ps2016e-qg  تروپ تروپ   2020 چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 7676

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

لاسکی6239685 تدم  هب  نومزآ  عماج  زکرم  هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6239891 یروانف  اب  طبترم  روما  تاعالطا و  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  هحفص 17)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کنیلپآ6239897 تروپ 4   24 چوس  - NVR هکبش -  تحت  لسکیپ  اگم  هحفص 72)نیبرود 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6240079 قاتا  هحفص 72)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6240098 لاوریاف  هحفص 17)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6240139- هکبش تکوس  قرب -  لباک   7  - هکبش لباک  یتارباخم  - - چیئوس  رازفا -  مرنو  نیبرود  دیرخ 
تنیباک یرطاب و  ظفاحم -  لکد  یرون - ربیف  لتکیپ 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنس6240956 قباطم  گنیکراپ -  یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ 
اهیدنمزاین

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشناد6240968 تنرتنیا  هحفص 17)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6241315 طخرب  ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ wim و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه 

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تقو6241317 مامت  تروص  هب  رتویپماک  یسانشراک  کردم  اب  ورین  کی  هحفص 17)رارقتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس6241438 کی  سنسیال  هارمه  هب   Fortigate fg-100f تن یتروف  لاوریاف  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لنوت6241485 یاه  نیال  لرتنک  ییانشور و  هیوهت  متسیس  ییویدار  طابترا  هحفص 29)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

6240284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ...و  لاتیجید  رگشیامن  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001680 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EASTAR هدنزاس عجرم   P25 لدم  0/96x0/08 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155046 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
anders electronics دنرب یتنمگس  نوس  رگشیامن  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/18 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

یتعنص6241809 هحفص 29)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ...و   ...و لاتیجید   لاتیجید رگشیامن   رگشیامن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7777

anders  e lectronicsanders  e lectronics دنرب   دنرب یتنمگس   یتنمگس نوس   نوس رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  ینایرش  یاهروحم  حطس  رد  هار  هیشاح  امن  ریسم  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000159 زاین :  هرامش 

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

ناتسزوخ ناتسا  ینایرش  یاهروحم  حطس  رد  هار  هیشاح  امن  ریسم  بصن  1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینایرش ینایرش یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   هار   هار هیشاح   هیشاح امن   امن ریسم   ریسم بصن   بصن ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  ناتسرهش  یرادرهش   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  حرش  هب  ینابایخ  ویتاروکد  غارچ  هیاپ  دیرخ  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092965000048 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
مان دقاف  قرش  تعنص  ماسح  هدنزاس  عجرم  قرش  تعنص  ماسح  هدننک  هضرع  عجرم   m 9 لوط یدالوف  سنج  هلبم  طولب  حرط  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

یتراجت
ددع 50 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561737934 یتسپ :  دک  باهش ،  نابایخ  فاوخ -  ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222091-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54228661-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 35000 هب  رهش  حطس  لوادج  یزیما  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095039000019 زاین :  هرامش 

درجورب یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

لوط رتم  35000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقا هرامش 09163669908  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  دامن  یراذگراب  روتکاف  شیپ  تمیق  مالعا  تهج  انمض  هدش  تسویپدادرارق  رد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یزردوگ  سدنهم 

6917899769 یتسپ :  دک  ردام ،  کراپ  یاهتنا  جیسب  یرتم  نابایخ 45  درجورب  ناتسرل  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468100-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ ویتاروکد   ویتاروکد غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 8181

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 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا تسویپ  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  تساوخ  رد  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000288 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نآ لاسرا  مدع  تسیمازلا و  تاصخشم  قیقد  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا.تسا  تسویپ  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  تساوخ  رد  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زربلاو نارهت  ناتسا  اب  تیولا.تسا  لاطبا  ببس 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22216209-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000234 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 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/12 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا تسویپ   تسویپ لدم   لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تساوخ   تساوخ ردرد   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 8282

یایا هداج   هداج یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهیدنمزاین دنس  قباطم  گنیکراپ -  یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000835 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هنایلاس ) ازجم تروص  هبو  لاس  ود  یارب  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  تسیاب  یم  نآ  هدنیامنای  تکرش  ینوناق  لحم  -2

دشابیم هطوبرمرظان  دیئأت  هب  طونم  هدنرب  مالعا  -3
دشابیم یمازلا  تیحالصزوجم  ندوباراد  -4

هدازیلعدمحم یاقآ  یگنهامه 35912254- تهج  سامت  هرامش  -5

 : 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

35911427-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهیدنمزاین اهیدنمزاین دنس   دنس قباطم   قباطم گنیکراپ -  -  گنیکراپ یوردوخ   یوردوخ ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درس رنیت  ولیک و  دیفس 2000  زاتمم  یکیفارت  درس  گنر  ولیک ، دیفس 500  ییزجود  گنر  ولیک ، دیفس 2000 هایس و  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا رتیل  زاتمم 220  یکیفارت 

1101005766000118 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 2,000 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 500 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هار ناهام  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  هار  ناهام  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 250 یزلف هکشب  دک 201184  کیلیرکا  زاتمم  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
زربلا

هکشب 3,000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ نلاگ  زاتمم  یروف 10000  رنیت  الاک :  مان 
نلاگ 220 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرفب مالعا  ار  دوخ  تمیق  نآ  ربارب  تسا  دنمشهاوخ  هدشرکذ ، زاین  یلک  حرش  رد  زایندروم  دادعت  تساوخرد و  لصا  مهم : حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروف یروف رنیت   رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه  هناماس  طخرب  ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ wim و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مالعتسا 1401-39 دیدجت  نارهت (  نادمه - 

1101003123000168 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هناماس 1ُ دادعت : 

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

اهتمیق ئیامن  هئارا  لک  هرادا  هب  ار  نآ  کرادم  دیامن و  مادقا  اتفا  زوجم  ذخا  هب  تبسن  لاس 1402  هام  رویرهش  نایاپ  ات  ددرگ  یم  دهعتم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روکذم  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تکرح   تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت یاه   یاه هناماس   هناماس طخرب   طخرب ریواصت   ریواصت لاسرا   لاسرا وو     w imwim  ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یرازفا ,  ,  یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) ناتسا حطس  هعبات  ترادا  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  ، هدشدنرس یهوک  یندعم  کمن  گنس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم 

1101001423000250 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه یندیماشآ  هئارا  هب  طوبرم  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ییاذغداوم 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158340 هرامشاب  نایرفعج  کلم  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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لنوت6241485 یاه  نیال  لرتنک  ییانشور و  هیوهت  متسیس  ییویدار  طابترا  هحفص 29)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قباطم قباطم )) ناتسا ناتسا حطس   حطس هعبات   هعبات ترادا   ترادا یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج هدشدنرس   هدشدنرس یهوک   یهوک یندعم   یندعم کمن   کمن گنس   گنس دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم

8787

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

6239704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا اب  هارمه  یتسویپ  کرادم  رد  تاصحشم  قباطم  ینفد  ییا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000289 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: 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

سراف ناتسا  یاه  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 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

6239758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا اب  هارمه  یتسویپ  کرادم  رد  تاصحشم  قباطم  ینفد  ییا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000288 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: 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

ارجا ارجا اباب   هارمه   هارمه یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصحشم   تاصحشم قباطم   قباطم ینفد   ینفد ییا   ییا هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8888

ارجا ارجا اباب   هارمه   هارمه یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصحشم   تاصحشم قباطم   قباطم ینفد   ینفد ییا   ییا هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگداش ناتسرهش  یتایلام  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  الاکدک  ناریا  دنمشوه / ییوشک  یاهبردو  یبوچ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094110000017 زاین :  هرامش 

ناگداش ناتسرهش  یتایلام  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
برد لارام   UPVC ییالول رد  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

یدقن دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   3x8 m داعبا ینهآ  ینلاس  ییوشک  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
عجرم برد  انیس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  برد  انیس  یتراجت  مان   IR3649 لدم  210x100 cm داعبا مرچ  بوچ و  سنج  بوک  مرچ  هسمل  رد  الاک :  مان 

یراتخم اضریلع  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6431789159 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  ناگداش خ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53722505-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53724228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه ییوشک   ییوشک یاهبردو   یاهبردو یبوچ   یبوچ برد   برد ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یقرب ) ینوئدراکا   ) یلیر دنب  هار  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090328000027 زاین :  هرامش 

لباز هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یدیجک یقداص  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  یتراجت  مان  یرتم  لوط   cm 140 عافترا  V5 لدم ینوئدراکآ  دنب  هار  الاک :  مان 

رتم 2 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

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

زا دیدزاب  ددرگ  ماجنا  یرادا  لحارمدعب  تخادرپ  ددرگ  یراذگراب  دات  زا  سپ  کرادم  دشابیم  تسویپ  حرش  قبط  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  دات  زا  سپمرف  یمازلا و  لحم 

9861655959 یتسپ :  دک  لباز ،  هاگدورف  هاگدورف -  راولب  لباز -  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225033-054  ، 32228883-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235401-054 :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240587 :: 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 
1401/11/15 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یقرب ) ) یقرب ینوئدراکا   ینوئدراکا  ) ) یلیر یلیر دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

faac faac b680hb680h یرتم   یرتم   88 یایا   هفرح   هفرح یایا   هلیم   هلیم دنبهار   دنبهار نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  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 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قبط  یکیلوردیه و ...  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  کرادم  هب  یتساوخرد  مالقا  تخادرپ و  طیارش  هب  افطل  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا 

1101005168000143 زاین :  هرامش 
ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هرامش اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  ولناخریما و  یاقآ  هرامش 09113971799  اب  مالعتسا  یراذگراب  دروم  رد  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینایک  سدنهم   09112279427

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلوردیه یکیلوردیه دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

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

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

6241027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هنیزهددرگ  مالعا  دحاو  تمیق  اب  تامدخ  الاک و  هیلک  تسویپ  مالعتسا  حرشب  یدالوف  هغیت  اب  ( پآ لور   ) یا هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب 

1101003327000042 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

طبار یلع  هدننک  هضرع  عجرم  رد  افکآ  هدنزاس  عجرم  پآ  لور  لدم   500x400 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هناماس رد  مالعتسا  باوجرد  تسویپ  حرشب  دادرارق  دقع  تهج  یراک  هموزر  زایندروم و  کرادم  مامضناب  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - دیریگب سامت  رف  یناطلس  یاقآ  هرامش 09113520394 اب  ینف  لاوئس  هنوگره  .ددرگ  همیمض 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف هغیت   هغیت اباب   (( پآپآ لور   لور  ) ) یایا هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000177 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   A-FREE لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم دودرم  تمیق  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسا و  یمازلا  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یتهزن  یاقآ  هرامش 03431268800  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لمح و  هنیزه 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 9595

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

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

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

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

6241102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هنیزهددرگ  مالعا  دحاو  تمیق  اب  تامدخ  الاک و  هیلک  تسویپ  مالعتسا  حرشب  یدالوف  هغیت  اب  ( پآ لور   ) یا هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب 

1101003327000043 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

طبار یلع  هدننک  هضرع  عجرم  رد  افکآ  هدنزاس  عجرم  پآ  لور  لدم   500x400 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هناماس رد  مالعتسا  باوجرد  تسویپ  حرشب  دادرارق  دقع  تهج  یراک  هموزر  زایندروم و  کرادم  مامضناب  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  رف  یناطلس  یاقآ  هرامش 09113520394 اب  ینف  لاوئس  هنوگره  .ددرگ  همیمض 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف هغیت   هغیت اباب   (( پآپآ لور   لور  ) ) یایا هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 139 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6jkyve3eq7ltv?user=37505&ntc=6241102
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6241102?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هورق هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6241133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لمح و  هارمه  هب  رتم  رد 5  داعبا 2.90  اب  یدالوف  یقرب  هرکرک  ددع  کی  بصن  دیرخ و  تهج  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1101099546000001 زاین :  هرامش 
هورق هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا یدالوف  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هورق ناتسدرک ،  لیوحت :  لحم 

بصن لمح و  هارمه  هب  رتم  رد 5  داعبا 2.90  اب  یدالوف  یقرب  هرکرک  ددع  کی  بصن  دیرخ و  تهج  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ناتسا  یموب  ناگدننک  نیمات  ًافرص 

یتسپ دک  هورق  ، ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  هرادا  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  هورق  ناتسرهش  ناتسدرک  ناتسا  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6661833841 : 

35251840-087  ، 35225030-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225030-087 :: 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

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

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

زا 139 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r56gc7e4mjwwa?user=37505&ntc=6241133
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6241133?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشیدهم ینامرد  زکرم   :: 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 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

6241322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ اهب  مالعتسا  رد  ینف  تاصخشم  / دشاب یناریا  امازلا  الاک  / یناریا کیتاموتا  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090007000005 زاین :  هرامش 

رهشیدهم ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   D680 لدم یناریا  کیتاموتا  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  یزادنا  هار  ارجا و  ، بصن ، لقن لمح و  هنیزه  / یمازلا اهب  مالعتسا  لیمکت  کرادم و  دانسا و  هئارا  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموب هدننک  نیمات  اب  تیولا  / هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  / هدننک

3561614799 یتسپ :  دک  رهشیدهم ،  ارهزلا  همطاف  ترضح  هاگنامرد  - دابآ بلاط  - رهشیدهم رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33643161-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33643611-023 :: 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

یناریا یناریا کیتاموتا   کیتاموتا دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 9898
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09177421219 ینامیس سدنهم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ بسح  ددع  یقرب 6  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030090000484 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کارآ برد  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   RECORD DS یتراجت مان   R76 لدم  m 2/20×2 داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: 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

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) یزاسوراد هدکشناد  داوم  دیلوت  طخ  زاین  دروم  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091746000021 زاین :  هرامش 

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تعنص هرجنپ  ارف  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان  اب   TFT لدم  in 17 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا ) شزرا  یهاو  تیلاعف و  زوجم  سیسات ، یهگآ  یمسر ، همانزور  همانساسا ،  ) تکرش کرادم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: 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

ددع ددع   66 یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 9999

...و ...و کلارتنیا -  -  کلارتنیا متسیس   متسیس یایا -  -  هبرقع   هبرقع راشف   راشف فلاتخا   فلاتخا روتینام   روتینام موینیمولآ -  -  موینیمولآ میرف   میرف اباب   یمور   یمور نیلک   نیلک دیدزاب   دیدزاب هرجنپ   هرجنپ یگنر -  -  یگنر   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا یتسویپ  سکع  تاحیضوت و  قبط  مالقا  تاقلعطم  هارمه  لماک   ( تاموتا یقرب  برد  یمشچ  ) روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامداش  09367251542 ددرگ

1101000257003744 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کیتاموتا  یاه  برد   MTF-MODE لدم روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  ود  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

دنس6240956 قباطم  گنیکراپ -  یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ 
اهیدنمزاین

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه لماک   لماک  ( ( تاموتا تاموتا یقرب   یقرب برد   برد یمشچ   یمشچ )) روسنس روسنس ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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 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

6239691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق  کی  جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003115000320 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماس رد  هدوزفا  شزرا  نودب  اجکی  تروص  هب  تسیل و  لک  یارب  تمیق  کی  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  - 

.دوش دراو 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

لماک تسیل   1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  رثکادح 60  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: 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

.هناماس .هناماس ردرد   تسیل   تسیل لکلک   یارب   یارب تمیق   تمیق کیکی   جرد   جرد .تسا   .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیلپآ تروپ 4   24 چوس  - NVR هکبش -  تحت  لسکیپ  اگم  نیبرود 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030526000061 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
افطل تسویپ - تاصخشم  حرش  هب  هاگتسد   8 دادعت هب  کنیلپآ  تروپ 4   24 چوس هاگتسد - دادعت 10  هب   NVR ددع - هکبش 110  تحت  لسکیپ  اگم  نیبرود 8  - 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  یمازلا  تادنتسم  روتکاف و 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  128 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع لیلدب  کناب  سانشراک  دیئات  مدع  تروص  رد  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسا  بعش  تیریدم  برد  ات  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  تدوع  هدنشورف  هنیزه  هب  بوغرم  ان  سنج  ای  تقباطم و 

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیلپآ کنیلپآ   44 تروپ   تروپ   2424 چوس چوس  -  - NVRNVR هکبش -  -  هکبش تحت   تحت لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   88 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6240079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000053 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

( اتفا ) تکرش کرادم  یداهنشیپ و  تمیق  هارمه  هب  هدومن  اضما  رهم و  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  هعلاطم  زا  دعب  افطل  _ دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مادقا یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  گرب  هب  تبسن  باسح  هیوست  نامز  رد  دنفظوم  یقیقح  یقوقح و  زا  معا  صاخشا  _ دامن یراذگراب 

09136639591_ دنیامن

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرنو  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093249000247 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ماجنا  تسویپ  تسیل  قبط  یراذگ  تمیق  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: 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

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6240327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000088 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هعلاطم  اموزل  دشاب  یم  رظن  دروم  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ینورآ  هرامش 09358350024  اب  ماهبا  عفر  لاوس و  هنوگره  تهج 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - ظفاحم ظفاحم لکد   لکد یرون - - یرون ربیف   ربیف لتکیپ   لتکیپ هکبش - - هکبش تکوس   تکوس قرب -  -  قرب لباک   لباک   77  - - هکبش هکبش لباک   لباک یتارباخم   - - - - یتارباخم چیئوس   چیئوس رازفا -  -  رازفا مرنو   مرنو نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تنیباک تنیباک وو   یرطاب   یرطاب

105105

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106
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لیبدرا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق یط  بصن  هیهت و  تسویپ -  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000062 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  یتساوخرد  کرادم  تسویپ  نودب  تمیق  داهنشیپ  هب  .دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس  تاصخشم و  .لیبدرا  ماما  هبعش  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دش  دهاوخن  هداد 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: 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

ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6240765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000021 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هتسبرادم  نیب  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  یرادا 09167159770 -  تعاس  طقف  سامت  تسویپ -  لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243878-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: 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

دادرارق دادرارق یطیط   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تسویپ -  -  تسویپ حرشب   حرشب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 107107

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108
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دورگنل یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  یتسویب   1401-11-04  - دیرخ 30500 همان  هزاجا  تساوخد و  رد  جرنم  مالقا  لک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005097000072 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1,299 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرب طیارش  اب  لماک  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  یتسویب   1401-11-04  - دیرخ 30500 همان  هزاجا  تساوخد و  رد  جرنم  مالقا  لک  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش هب  راک  لیوحت  مامتا و  زا  سب  ههام   4

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه هارمه   هارمه هبهب   یتسویب   یتسویب   140 1140 1 -- 1 11 1 -- 0404  - - 3050030500 دیرخ   دیرخ همان   همان هزاجا   هزاجا وو   تساوخد   تساوخد ردرد   جرنم   جرنم مالقا   مالقا لکلک   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109
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دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکیپاگم نیبرود 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000070 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5375-FPD لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا  شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  یلصا و 60 یتناراگ  هام  یاراد 36  دیاب  هدش  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  یناتسا -  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ددرگیم  ماجنا  کناب  ینف  سانشراک  دات  زادعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: 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

لسکیپاگم لسکیپاگم   55 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10
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سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش کرتفک  هناخباتک  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005033000109 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 172 یلا 36  یاه 07132276930 هرامش  اب  ماهبا  تروص 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: 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

ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  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 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاقلعتمو ،  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000295 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش زاریش کرتفک   کرتفک هناخباتک   هناخباتک هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   تاقلعتمو ،  ،  تاقلعتمو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6241353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رآ یو  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000167 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6241836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000166 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رآرآ یویو   یدید   ناونع : : ناونع 113113

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسا6240462 تسویپ  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  تساوخ  رد  تسا  هباشم  هحفص 55)دک  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا6240511 هداج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  جنپ  هحفص 55)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنس6240956 قباطم  گنیکراپ -  یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ 
اهیدنمزاین

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

رآ6241353 یو  هحفص 72)ید  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنیلپآ6239897 تروپ 4   24 چوس  - NVR هکبش -  تحت  لسکیپ  اگم  هحفص 72)نیبرود 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

هناماس6241315 طخرب  ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ wim و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه 

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرش6241042 قباطم   SUMY روسرپمک  SANCO قیرح افطا  مالعا و  لرتنک  متسیس  یاه  تراک 
همیمض ینف  دانسا 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

(( 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

دنس6240956 قباطم  گنیکراپ -  یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ 
اهیدنمزاین

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6239851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: تاصخشم ییاوه  یاه  سکع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.راتکه تحاسم 14157  هبرهش  میرح  هدودحمزا  یرادربسکع 

هشقن هب  نآ  لیدبتودابهپ  طسوتراتکه  تحاسم 2702 هب  رهش  ینوناق  هدودحم  و 
1101095935000059 زاین :  هرامش 

دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یساکع یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

راتکه 16859 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکافشیپ  طبترم و  همانساسا  ای  زاوج  کرادم :  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یرادا زور  یلا 45  لیوحت 15  زا  دعب  تخادرپ 

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

تحاسم 623985114157 هبرهش  میرح  هدودحمزا  یرادربسکع  تاصخشم : ییاوه  یاه  سکع 
هشقن هب  نآ  لیدبتودابهپ  طسوتراتکه  تحاسم 2702 هب  رهش  ینوناق  هدودحم  .راتکه و 

هحفص 83) دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تحاسم تحاسم هبهب   رهش   رهش ینوناق   ینوناق هدودحم   هدودحم وو   .راتکه   .راتکه تحاسم  1415714157   تحاسم هبرهش   هبرهش میرح   میرح هدودحمزا   هدودحمزا یرادربسکع   یرادربسکع تاصخشم : : تاصخشم ییاوه   ییاوه یاه   یاه سکع   سکع ناونع : : ناونع
هشقن هشقن هبهب   نآنآ   لیدبتودابهپ   لیدبتودابهپ طسوتراتکه   طسوتراتکه 27022702

115115
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یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  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 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

6240479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(speedFace V5L) لدم ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005027000242 زاین :  هرامش 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
(speedFace V5L) لدم ددرت  لرتنک  هاگتسد  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631714191 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77330175-021  ، 88466200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشدمحم یرادرهش   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت ریسم  یزاس  بسانتم  یزاس و  حطسمه  سوبوتا  هاگتسیا  ددع  شش  یزاسون  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  سوبوتا  هاگتسیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسیا لخاد  هب  نیلولعم 

1101005314000077 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رهشدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناملبم دیلوت  سیورس :  مان 
هژورپ 6 دادعت : 

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

لخاد هب  نیلولعم  ددرت  ریسم  یزاس  بسانتم  یزاس و  حطسمه  سوبوتا  هاگتسیا  ددع  شش  یزاسون  بصن و  دیرخ ،  هژورپ  سوبوتا  هاگتسیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 36330750 نارهم  یاقآ  لقن  لمح و  نامزاس  یلا 502 و  یلخاد 500  روپ 026335705000  یبلاط  یاقآ  نارمع  هزوح  هاگتسیا 

3177818786 یتسپ :  دک  رهشدمحم ،  یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  هر -)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشدمحم - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204401-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201334-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( speedFace V5LspeedFace V5L )) لدم لدم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16

رهش رهش حطس   حطس سوبوتا   سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1171 17
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6240479(speedFace V5L) لدم ددرت  لرتنک  هحفص 14)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

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

ماجنا6241834 قرب -  تسپ  هدودحم  رد  یوق  راشف  لباک  تکاد  ثادحا  حلاصم و  هیهت  یراذگاو : 
تخاس هاگتسیا - یاهوکس 10  رد  لیتسا  تاعطق  اب  نایانیبان  ددرت  هژیو  ریسم  یارجا  تایلمع 

نیباک یلدنص  ددع  یساسا 300  تاریمعت  ورتم -  یاهراطق  ژاتلو  روسنس  ددع  لخاد 200 
 ( یهگآ ریوصت  هب  عوجر  نزوس (  لماک  تس  هاگتسد  دیرخ 5  راطق -  یربهار 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش6241850 حطس  سوبوتا  هاگتسیا  ثادحا  هحفص 14)یراذگاو  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مود تبون  یمومع  هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001098283000009 مهدزیس - /13 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 14  ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ 

راکفا  :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239801 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 14   - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم قیرح و  سابل  زا  معا  ینمیا  لیاسو  یناشن و  شتآ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000 دروآرب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000/000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

دنرپ یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   قیرح   قیرح سابل   سابل زازا   معا   معا ینمیا   ینمیا لیاسو   لیاسو وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 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

6241855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  زربلا -  یتعنصرهش  هبعش  رورس  قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  ینمیا  برد  بصن  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000063 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح دض  برد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای هصقانم  غلبم  زا  رظن  فرص  رگید  هدننک  نیمات  باختنا  هب  تبسن  تسا  راتخم  امرفراک  تسویپ ،  لیاف  هس  ره  رد  دوجوم  طیارش  زا  مادکره  یارجا  مدع  تروص  رد 

دیامن مادقا  زاین  یلک  لاطبا 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691025-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6239670 دادعت 5  قیرح  ءافطا  هحفص 33)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6239679 نالعا  ریگدزد و  هحفص 33)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاقلعتم6239801 قیرح و  سابل  زا  معا  ینمیا  لیاسو  یناشن و  شتآ  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

6240087 . تسویپ لیاف  اب  قباطم  زکرم  قیرح  نالعا  متسیس  تهج  زاین  دروم  دراوم  مزاول و  هحفص 33)هیلک ی  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6240324 ءافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 33)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تازیهجتو و6240423 حلاصم  نیمات  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناتسرامیب قیرح  زا  یریگشیپ  متسیس  یارجا 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6240876FM 200 زاگ اب  میقتسم  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6240897xenon beacon(33 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رورس رورس قاتا   قاتا تقرس   تقرس دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   ینمیا   ینمیا برد   برد بصن   بصن حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرش6241042 قباطم   SUMY روسرپمک  SANCO قیرح افطا  مالعا و  لرتنک  متسیس  یاه  تراک 
همیمض ینف  دانسا 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

گنیزود6241220 موف  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نکاما6241729 کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 9)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یا6241785 هقطنم  قرب  تکرش  قیرح  ءافطا  نالعا و  هچراپکی  هحفص 9)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6241855 قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  ینمیا  برد  بصن  حرط  هحفص 9)یارجا  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ 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

تاررقم6241802 مظن و  لرتنک  یهدناماس  تبقارم  ینابهگن  لماش  یکیزیف  تظافح  روما  ماجنا 
تافیرشت یریوصت  شیاپ  ینوماریپ  تظافح  تاماظتنا  تایلمع  تازیهجت  لاوما و  زا  تظافح 

رتفد ینوماریپ  یکیزیف و  هطوحم  رد  یجورخ  یدورو و  یدابم 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  بای )  نینج  روتکتد (  تراه  لاتف  هاگتسد  جنپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000352 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
عجرم زربلا  تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   SUMMIT DOPPLER یتراجت مان   L350 دیکینوس لدم  نینج  بلق  نابرض  تراه  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WALLACH هدنزاس
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ.زور تمیق 45  رابتعا  لقادح   . تسا نارهت  زا  جراخ  بصن.دراد  بصن  هب  زاین  تسویپ  قبط  ینف  تاصخشم  رهشمالسا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  تمیق .  نودب  اب و  روتکاف  شیپ.دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش.لاس  کی  لقادح 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6240153 ( بای نینج  روتکتد (  تراه  لاتف  هاگتسد  جنپ  هحفص 87)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

تاقلعتم6241808 هارمه  لماک   ( تاموتا یقرب  برد  یمشچ  ) یاهمتسیسروسنس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6239679 نالعا  ریگدزد و  هحفص 33)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( ( بای بای نینج   نینج روتکتد (  (  روتکتد تراه   تراه لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تاش  یله  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000579 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48860412   DSC-S500 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32752740-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا - دشاب یم  رتم  هب  دحاو  اه  لباک.دینک  مالعا  بصن  اب  هارمه  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هزور  هس  راک 

1101030402000225 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48869512   DSC-W220/L E15 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  رتم  هب  دحاو  اه  لباک.دینک  مالعا  بصن  اب  هارمه  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط تاش   تاش یله   یله ناونع : : ناونع 12 112 1

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6240454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000091 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هعلاطم  اموزل  دشاب  یم  رظن  دروم  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ینورآ  هرامش 09358350024  اب  ماهبا  عفر  لاوس و  هنوگره  تهج 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع طباور  دحاو  یرصبو  یعمس  مالقا  هیهت  دروم   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000090 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48870608   DSC-S950/P E37 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  یمومع  طباور  دحاو  یرصبو  یعمس  مالقا  هیهت  دروم   20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 123123

یمومع یمومع طباور   طباور دحاو   دحاو یرصبو   یرصبو یعمس   یعمس مالقا   مالقا هیهت   هیهت دروم   دروم   2 020 ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cabi leviton UTP6Z cat6 LSZH 305M لانیجروا نیبرود  لباک  عون  زا  هتسبرادم  نیبرود  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092998000078 زاین :  هرامش 

زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   PE شکور سنج   40x2x0/4 mm زیاس سم  یداه  سنج   BFC-40.04 دک دلیف  هلژ  یکاخ  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش 
رتم 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم مالقا  / تسا هدنشورف  هدهع  رب  زیربت  یغاب  اباب  عمتجم  رابنا  هب  لاسرا  هنیزه   / دوش همیمض  رد %100 %100 .دوش همیمض  روتکاف  شیپ  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب لانیجروا  دیاب  مالقا  ) دشاب یم  هام  تخادرپ 4 دشاب /  کیتامرفنا  تسارح و  دات  هب  دیاب  لیاسو  هدش /  تبث  تسویپ  رد  تساوخرد  رظن 

5167846184 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزار  ینامرد  یشزومآ و  زکرم  ( یلگ لئا  ) یرکاب دیهش  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33803350-041  ، 33804486-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33819490-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوپمیلا یمشچ  ود  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000525 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ سانشراک  / تسویپ تسل  قبط  الاک  / دشاب یم  دابارهم  هاگدورف  الاک  لیوحت  لحم  / دشابیم هدننک  نیم  ات  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  تسویپ  تسل  هب  /61023163 یشیورد

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا نیبرود   نیبرود لباک   لباک عون   عون زازا   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لباک   لباک ناونع : : ناونع 125125

سوپمیلا سوپمیلا یمشچ   یمشچ ودود   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - گنیناگ زوسن  مرچ  مرگولیک  دیرخ 7000  تیرگ -  گنیلوارت  تیلپ  تیرپ  ددع  دیرخ 200  تاقلعتم -  هارمه  هب  یرادربملیف  نیبرود  نیودت -  سکاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام فیدر  هس  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09132507656 یلوسر -   03531454479 ینیما -   03531454466 :: نفلت نفلت
یعناق

:: تیاسبو تیاسبو

:: 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

تسویپ6239636 قبط  تاش  هحفص 16)یله  نیبرود  ( نیبرود

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

کی6239691 جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  هتسبرادم  نیبرود 
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کنیلپآ6239897 تروپ 4   24 چوس  - NVR هکبش -  تحت  لسکیپ  اگم  هحفص 72)نیبرود 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6240139- هکبش تکوس  قرب -  لباک   7  - هکبش لباک  یتارباخم  - - چیئوس  رازفا -  مرنو  نیبرود  دیرخ 
تنیباک یرطاب و  ظفاحم -  لکد  یرون - ربیف  لتکیپ 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6240327 رادم  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6240333 یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6240454 قبط  یتوص  هحفص 16)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

.تسا6240462 تسویپ  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  تساوخ  رد  تسا  هباشم  هحفص 55)دک  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دیرخ دیرخ گنیناگ -  -  گنیناگ زوسن   زوسن مرج   مرج دیرخ   دیرخ تیرگ -  -  تیرگ گنیلوارت   گنیلوارت تیلپ   تیلپ تیرگ   تیرگ دیرخ   دیرخ تاقلعتم -  -  تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود نیودت -  -  نیودت سکاب   سکاب ناونع : : ناونع
لوژام لوژام

127127
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمومع6240486 طباور  دحاو  یرصبو  یعمس  مالقا  هیهت  دروم  هحفص 16)20  نیبرود  ( نیبرود

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

دادرارق6240507 یط  بصن  هیهت و  تسویپ -  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 72)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6240511 هداج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  جنپ  هحفص 55)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6240765 هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه6240889 هب  یتسویب   1401-11-04  - دیرخ 30500 همان  هزاجا  تساوخد و  رد  جرنم  مالقا  لک  هیهت 
لماک یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپاگم6241030 هحفص 72)نیبرود 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاریش6241202 کرتفک  هناخباتک  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 72)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش6241213 هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاقلعتمو ،  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانیجروا6241217 نیبرود  لباک  عون  زا  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 16)لباک  نیبرود  ( نیبرود

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

رآ6241353 یو  هحفص 72)ید  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوپمیلا6241383 یمشچ  ود  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تیرگ6241680 گنیلوارت  تیلپ  تیرگ  دیرخ  تاقلعتم -  هارمه  هب  یرادربملیف  نیبرود  نیودت -  سکاب 
لوژام دیرخ  گنیناگ -  زوسن  مرج  دیرخ  - 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

هحفص 72)نیبرود6241836 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

رآ6241353 یو  هحفص 72)ید  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنل یادهش  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 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فقس اب  بصن  تهج  هیاپ  هارمه  هب  راد  تدم  یتناراگ  اب  ربتعم  دنرب  اب  سنارفنک  نلاس  تهج  روتکژرپ  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000264 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راد تدم  یتناراگ  اب  ربتعم  دنرب  اب  سنارفنک  نلاس  تهج  روتکژرپ  اتید  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم / یلام روما  لوسم  اب  تدم  نعتو  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  هیارک   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  هب  روتکژرپ  اتید  سکعو  لماک 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: 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

سنارفنک6241196 نلاس  تهج  روتکژرپ  هحفص 94)اتید  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس تهج   تهج روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 128128
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ناریا ییاضف  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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  رورس   HP Cage و Hard Disk رورس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000284 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HP یتراجت مان   HP 8-BAY SFF HARD DRIVE CAGE FOR PROLIANT DL380 826691-B21 لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 5 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 SSD لدم رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

GB 240 تیفرظ شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع 
ددع 5 دادعت : 

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

هب اهدراه  - دشاب تاموزلم » تاعطق و  هئارا  دیلوت و   » شیارگ رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح  یاراد  هدنشورف  - هباشم اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  تامازلا  هیلک.دنشاب   Part Number اب دصرددص New، Original و  تروص 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف6241092 تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  رورس   HP Cage و Hard Disk رورس تازیهجت  نیمات 
تسویپ

هحفص 94) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم رورس   رورس   HP CageHP Cage وو     Hard DiskHard Disk رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 129129

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ارجا6239704 اب  هارمه  یتسویپ  کرادم  رد  تاصحشم  قباطم  ینفد  ییا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ارجا6239758 اب  هارمه  یتسویپ  کرادم  رد  تاصحشم  قباطم  ینفد  ییا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ6240281 حرش  قبط  یقرب ) ینوئدراکا   ) یلیر دنب  هار  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یکیلوردیه6240961 دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یناریا6241322 کیتاموتا  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6240587faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  دنبهار  یاهمتسیسنیمات  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ریمعت و6240609 سیورس ،  یربهار ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هلپ اهروسناسآ ، ) رفاسم لاقتنا  و  اهوزارت ) واه  هلاقن  همست   ) راب لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن 

 ( نیگنس کبس و  یاهوردوخ  اهدنبهار و  اه ،  یقرب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یکیلوردیه6240961 دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یناریا6241322 کیتاموتا  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  یربا  تخاسریز  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001532000115 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  یربا  تخاسریز  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  - 

ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  طیارش  مامت  نتشاد 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد ولیس - رابنا  یوربور  - تثعب نابوتا  نارهت  : لیوحت لحم  ددرگ / یم  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  ینف - یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  یروتوم  رابنا   - نهآ هار  یروتوم  تاجناخراک 

1189614873 یتسپ :  دک  ینف ،  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  - مود هقبط  - یرون دیهش  نامتخاس   - نهآ هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55123087-021  ، 55122240-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124675-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یربا   یربا تخاسریز   تخاسریز رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

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

6239826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب   G10 رورس متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003212000240 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
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 : 
1401/11/19 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب     G10G10 رورس   رورس متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  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 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030521000004 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  - 

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

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

کیتام روفنا  یاروش  وضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134845764 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  کالپ 252  یروهمج  عطاقت  ظفاح  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66700263-021  ، 66720438-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66707684-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 139 ھحفص 99 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ekupraj38m6ge?user=37505&ntc=6240070
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6240070?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشدکاپ یناما  رتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6240216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  لحم  رد  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه.تسا  تسویپ  تساوخرد  قبط  .دشاب  یناریا  الماک  الاک  ، تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف 

1101094517000026 زاین :  هرامش 
تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ABZ یتراجت مان   ABZ3110004 لدم راد  دیلک   m 5 راد ترا  باهش  یهار  هس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL580 G7 لدم رورس  کر  الاک :  مان 

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

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ربتعم  یهاوگ  هئارا  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  ، دشاب تسویپ  تساوخرد  قبط  .دشاب  یناریا  الماک  الاک  ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125735288 .دشاب یم  ههام  کی  نخادرپ  ، دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لحم  رد  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه.تسا 

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36025969-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کرکر   قرب - - قرب زیرپ   زیرپ ناونع : : ناونع 133133

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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت یتسویپ و  کرادم  حرش  هب 

1101003131000177 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ریاک رتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   PDU لدم هکبش  دربراک  دنمشوه  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
کترفاب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کترفاب  یسدنهم   kVA 10 ناوت  ATS لدم یتعنص  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 3168  02163920000  : سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  یاراد  دیاب  تالوصحم  هیلک  دنشاب و  یم  هباشم  اهدک 

دنشاب  طرش  دیق و  یب  یتناراگ ) همان ( تنامض  کی و  هجرد  تیفیک  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
دنشاب تست  نامز  یاراد  دیاب  مالقا  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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید هکبش   هکبش وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  همیب و  هنیزه  یتسویپ -  تاعالطا  قبط  یژولویدار  سکپ  متسیس  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093121000065 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   CHUANGYU هدنزاس عجرم   10K HP 652583-B21 لدم  GB 600 تیفرظ هنایار  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  همیب و  هنیزه  یتسویپ -  تاعالطا  قبط  یژولویدار  سکپ  متسیس  رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرک  رپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001128 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا جوراس  نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   KHD-PRODUX PLUS-SERVER لدم یتعنص  هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویدار یژولویدار سکپ   سکپ متسیس   متسیس رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 135135

تسا تسا یمازلا   یمازلا مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ندرک   ندرک رپرپ    - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - رورس رورس ناونع : : ناونع 136136
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ناردنزام شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  ساسارب  چیئوسو  سکاب  دراهو  رورس  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004739000019 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  ماجنا  هزور  رثکادح 15  یدقن  تخادرپ  دشاب 3 - یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لیوحت  باهذو و  بایا  هنیزه  دشاب 2 - یم  هباشم  الاک  دک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09119542329 سامت هرامش  تسا 5 - یمازلا  تمیق  مرفو  تکرشءاضماو  رهم  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  - 4.

4818813765 یتسپ :  دک  کنهرف ،  یادتبا خ  - نیسح ماما  نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320561-011  ، 33329050-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329050-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000447 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901075-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب چیئوسو   چیئوسو سکاب   سکاب دراهو   دراهو رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

قرشلامش قرشلامش تفن   تفن رابنا   رابنا ردرد   رورس   رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   یزاس   یزاس رادناتسا   رادناتسا ناونع : : ناونع 138138
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6241246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط   HPE SERVER DL380G10 رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دنبکآ  یلصا و  رورس  ههام ، کی  هیوست 

1101001050000184 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   DL380G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

، ههام کی  هیوست  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط   HPE SERVER DL380G10 رورس هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449199 سدنهم  تسا ، یمازلا  لماک  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب ، دنبکآ  یلصا و  رورس 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ ناگیار ، ، ناگیار لاسرا   لاسرا یمسر ، ، یمسر روتکاف   روتکاف تسویپ ، ، تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE SERVER DL380G10HPE SERVER DL380G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
دشاب دشاب دنبکآ   دنبکآ وو   یلصا   یلصا رورس   رورس ههام ، ، ههام کیکی   هیوست   هیوست

139139
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ناهفصا هبعش 3  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، زاگ بالضاف ، بآ ،  یشک  هلول  هارمه  هناخزپشآ  اه و  ییوشتسد  یراک  یشاک  یتشادهب و  یاه  سیرورس  ینیچراوید  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  یشک .  قرب 

1101091949000006 زاین :  هرامش 
ناهفصا هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یا هتخت  راوید  الاک :  مان 
عبرم رتم  200 دادعت : 

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

رد ناراکنامیپ  افرص  .دنیامن  تفایرد  ار  تایئزج  زیر  هعجارم و  تیاغل 13  تعاس 8  زا  یراک  یاهزور  رد  ناراکنامیپ  تسا و  یمازلا  یروضح  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تکرش  ناهفصا  رهش  هدودحم 

8155694689 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  خ  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32284522-031  ، 35228452-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35228452-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخزپشآ هناخزپشآ وو   اهاه   ییوشتسد   ییوشتسد یراک   یراک یشاک   یشاک وو   یتشادهب   یتشادهب یاه   یاه سیرورس   سیرورس ینیچراوید   ینیچراوید تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 140140
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هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6241833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09127680327 هرامش  هدش  تسویپ  لیاف  یاه  یدنمزاین  اب  قباطم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094806000027 زاین :  هرامش 

هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 18 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 18 دادعت : 

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

سامت 09127680327 هرامش  هدش  تسویپ  لیاف  یاه  یدنمزاین  اب  قباطم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تایلمع  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388977473 یتسپ :  دک  هیوفاشف ،  هاگنامرد  یلصم  هیوفاشف خ  دابا  نسح  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56804652-021  ، 56804665-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56804662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یارب  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000163 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 141141

رورس رورس یارب   یارب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6239765 طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  یربا  تخاسریز  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6239826 لیاف  تاصخشم  اب   G10 رورس متسیس  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هکبش6239921 هحفص 40)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 96)رورس6240070 رورس  ( رورس

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

رورس6240079 قاتا  هحفص 72)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6240216 کر  قرب - هحفص 96)زیرپ  رورس  ( رورس

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

اتید6240262 هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هارمه6240889 هب  یتسویب   1401-11-04  - دیرخ 30500 همان  هزاجا  تساوخد و  رد  جرنم  مالقا  لک  هیهت 
لماک یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یژولویدار6240899 سکپ  متسیس  رورس  هحفص 96)دراه  رورس  ( رورس

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

تسا6241003 یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرک  رپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - هحفص 96)رورس رورس  ( رورس

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

یتسویپ6241060 ینف  تاصخشم  ساسارب  چیئوسو  سکاب  دراهو  رورس  دراه  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لیاف6241092 تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  رورس   HP Cage و Hard Disk رورس تازیهجت  نیمات 
تسویپ

هحفص 94) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

قرشلامش6241229 تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  هحفص 96)رادناتسا  رورس  ( رورس

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

روتکاف6241246 تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط   HPE SERVER DL380G10 رورس هاگتسد  کی 
دشاب دنبکآ  یلصا و  رورس  ههام ، کی  هیوست  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ،

هحفص 96) رورس  ( رورس

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

هناخزپشآ6241406 اه و  ییوشتسد  یراک  یشاک  یتشادهب و  یاه  سیرورس  ینیچراوید  هحفص 96)تایلمع  رورس  ( رورس

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

لاوریاف6241435 رورس و  مزاول  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینابیتشپ6241783 للملا و  نیب  -IXP دناب یانهپ  ، یصاصتخا ربا   ، یصاصتخا رورس  تامدخ  تفایرد 
( هداد زکرم  هراجا  )

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6241833 قاتا  یزاس  درادناتسا  تایلمع  هحفص 96)ماجنا  رورس  ( رورس

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

رورس6241855 قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  ینمیا  برد  بصن  حرط  هحفص 9)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

رورس6241907 یارب  مزاول  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  امتح  تسویپ  هب  -icu زاساوه یلرتنک  روسنس  بصن  هیهت و  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000544 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  09125787076 هرامش اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج.دشابیم  لطاب  دیدزاب  هگرب  نودب  یراذگ  تمیق  تسیمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دامن .دامن هعجارم   هعجارم امتح   امتح تسویپ   تسویپ هبهب   -- icuicu زاساوه   زاساوه یلرتنک   یلرتنک روسنس   روسنس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 143143
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-2112-14011610 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 12-11-1401 عورش 12-11-1401 - ریاس - هورگ  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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

142176 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

142176 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد روسنس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/17 نایاپ :  خیرات 

:: 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

روسرپمک روسرپمک نغور   نغور وو   اوه   اوه یامد   یامد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 144144

امد امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 145145

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   ) هطوبرم روسنس  رتیمسنارت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دیئامرف هعجارم  تسویپ 

1101092544002772 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا سرا  لرتنک  شیاپ و  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم   WATCHGAS یتراجت مان   POLI لدم روسنس  راهچ  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
شناد ناینب  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  شناد  ناینب  ایلیا  هدنزاس  عجرم  زاگ  زاسراکشآ  دربراک   P110SD رتیمسنارت الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دیئامرف هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه لیاف   لیاف هبهب   مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش وو   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج تسا ، ، تسا هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک    ) ) هطوبرم هطوبرم روسنس   روسنس وو   رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع
(( .دیئامرف .دیئامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاصتا تیلباق  اب  روتومورتکلا  بای  بیع  نایرج  روسنس  جنس  - شاعترا  روسنس  لباک  ناملآ -  کینکتفورپ  جنس  شاعترا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - جنس شاعترا  هاگتسد  هب 

1101096783000638 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نیون زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HANSFORD SENSORS هدنزاس عجرم  جنس  شاعترا  هاگتسد   HS-150 روسنس الاک :  مان 
یسراپ

ددع 1 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد هب  لاصتا  تیلباق  اب  روتومورتکلا  بای  بیع  نایرج  روسنس  جنس  - شاعترا  روسنس  لباک  ناملآ -  کینکتفورپ  جنس  شاعترا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاف  اب  قباطم  هدوب -  هباشم  دک  ناریا  جنس -  شاعترا 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دامن6240359 هعجارم  امتح  تسویپ  هب  -icu زاساوه یلرتنک  روسنس  بصن  هیهت و  هحفص 108)ترجا  روسنس  ( روسنس

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

روسرپمک6240471 نغور  اوه و  یامد  هحفص 108)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

امد6240632 هحفص 108)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یتساوخرد و6241240 یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   ) هطوبرم روسنس  رتیمسنارت و 
( .دیئامرف هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش 

هحفص 108) روسنس  ( روسنس

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

بیع6241415 نایرج  روسنس  جنس  - شاعترا  روسنس  لباک  ناملآ -  کینکتفورپ  جنس  شاعترا  روسنس 
جنس شاعترا  هاگتسد  هب  لاصتا  تیلباق  اب  روتومورتکلا  بای 

هحفص 108) روسنس  ( روسنس

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

تاقلعتم6241808 هارمه  لماک   ( تاموتا یقرب  برد  یمشچ  ) یاهمتسیسروسنس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

لاصتا لاصتا تیلباق   تیلباق اباب   روتومورتکلا   روتومورتکلا بای   بای بیع   بیع نایرج   نایرج روسنس   روسنس جنس   - - جنس شاعترا   شاعترا روسنس   روسنس لباک   لباک ناملآ -  -  ناملآ کینکتفورپ   کینکتفورپ جنس   جنس شاعترا   شاعترا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
جنس جنس شاعترا   شاعترا هاگتسد   هاگتسد هبهب  
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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

ماجنا6241834 قرب -  تسپ  هدودحم  رد  یوق  راشف  لباک  تکاد  ثادحا  حلاصم و  هیهت  یراذگاو : 
تخاس هاگتسیا - یاهوکس 10  رد  لیتسا  تاعطق  اب  نایانیبان  ددرت  هژیو  ریسم  یارجا  تایلمع 

نیباک یلدنص  ددع  یساسا 300  تاریمعت  ورتم -  یاهراطق  ژاتلو  روسنس  ددع  لخاد 200 
 ( یهگآ ریوصت  هب  عوجر  نزوس (  لماک  تس  هاگتسد  دیرخ 5  راطق -  یربهار 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ربارب  اقیقد " یتارباخمو  ییویدار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090604000004 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  هدوبربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  روکذمزایندروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  هدوزفا  شزرارب  تایلام  یهاوگ  هئارا.دشاب  یم  یمازلا  هطوبرم  تیحالص  یاه  همانیهاوگو  یلغش  کرادم  هئارا 

6613714573 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  هپس  کناب  تیریدم  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247150-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33247150-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب اقیقد " " اقیقد یتارباخمو   یتارباخمو ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14011104-01 هب  وکسیس  چیئوس  دیرخ  یا  هلحرمود  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

16:00 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : دانسا شورف  غلبم 
2000000

: همانتنامض غلبم 
لایر 3,000,000,000

:: سردآ سردآ

هارمه 09126330018 هرامش  :: 81717838 و  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149
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هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو روتکژورپ 72  ددع  هلعش و 2  یرتم 20  رلاک 10  لوف  یطولب  هسیر  هتسب   10 رلاک ,  لوف  عونتم  یرون  ناملا  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( بصن لمح و  هنیزه  باستحا  اب   ) RGB

1201096986000005 زاین :  هرامش 
هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یمچرپ رشاو  لاو  ددع   2, کچیپ ددع  2, یسلطا ددع  3, هدیکرا ددع  3, قبنز ددع  2, رپ نازورف 32  هراتس  ددع  3: ناملا - 
هلعش یرتم 20  یطولب 10  هسیر  هتسب   10

رپمآ تلو 30  گنیچیئوس 12  ددع  9
گنر نویلیم  یا 16  هفرح  لرتنک  ددع  1
روتکژورپ صوصخم  یا  هفرح  رلرتنک  ددع  1

لاناک تومیر 12  ددع  1
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

ددع  15 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیدیمح رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کنیس ای  ینامزمه  تیلباق  رابغ , درگ و  بآ و  دض  , تیفیک اب  سنج  , ربتعم یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  امتح  لمح  بصن و  هنیزه 

ینف رظان  دات  بصن و  , لیوحت زا  سپ  تخادرپ 
09160587477 یردیح :  09167307466 ینادرح : 

6343173353 یتسپ :  دک  گرزب ،  هعوبمگ  یاتسور  هیدیمح  ناتسرهش  ناتسزوخ  هیدیمح ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37658632-061  ، 36720626-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36720625-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RGBRGB  تاو تاو   7272 روتکژورپ   روتکژورپ وو   یرتم   یرتم   1010 رلاک   رلاک لوف   لوف یطولب   یطولب هسیر   هسیر رلاک ,  ,  رلاک لوف   لوف عونتم   عونتم یرون   یرون ناملا   ناملا ناونع : : ناونع 150150
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149205 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس لول  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140749 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس روتکلس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/15 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس لول   لول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151

چیئوس چیئوس روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 152152
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم نت 100  لیقثرج 2  - رتم نت 50  لیقثرج 10  رتم - نت 100  لیقثرج 5  ریجنز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تمیق  مالعا.دشاب  یم  هباشم  دکناریا  - دوش رکذ  ینف  تاصخشم  رد  هدنزاس  تکرش 

1101093228000790 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD50-W2 کارتفیل ربالاب  ریجنز  ششک  دربراک  رادشه  عون  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
یزینور هداز  نسح  هلیمج  هدننک  هضرع  عجرم   TXK یتراجت مان   SSDHLANDCB لدم ربالاب   mm 11/2 زیاس یدالوف  ریجنز  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

یزینور هداز  نسح  هلیمج  هدننک  هضرع  عجرم   TXK یتراجت مان   SSDHLANDCB لدم ربالاب   mm 10 زیاس یدالوف  ریجنز  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

یراجاغآ تفن  تکرش  هیدیما  لیوحت  -2 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  نیگنایم 60  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تست ) تهج  ) هصقانم هدنرب  طسوت  الاک  هنومن  لاسرا  -4 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -3

تساوخرد 09167690498 نیا  سانشراک  هرامش 

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

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دوش دوش رکذ   رکذ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ردرد   هدنزاس   هدنزاس تکرش   تکرش رتم   رتم   100100 نتنت     22 لیقثرج   لیقثرج -- رتم رتم   5050 نتنت     1010 لیقثرج   لیقثرج رتم - - رتم   100100 نتنت     55 لیقثرج   لیقثرج ریجنز   ریجنز ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تمیق   تمیق مالعا.دشاب   مالعا.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا

153153
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یررهش دحاو  رون  مایپ  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 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

6241871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لیوحت  هاگشناد  لحم  رد  ربتعم  یتناراگ  یمسر و  روتکاف  اب  سانجا  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092581000004 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 : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MDR-IF140K/C لدم نوفده  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/23 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 : 
1401/11/23 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 : 

1401/11/23 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 : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1152A لدم هکبش  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/23 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 : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  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

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

تسویپ6239918 لیاف  ربارب  اقیقد " یتارباخمو  ییویدار  تازیهجت  هحفص 112)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس6239949 چیئوس  هحفص 112)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

ویوی یپیپ   یسیس   لماک   لماک نفنف   تروپ -  -  تروپ   44 باه   باه هکبش -  -  هکبش رتست   رتست ژراش -  -  ژراش لباق   لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب گنیچیئوس -  -  گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم نوفده -  -  نوفده وگدنلب -  -  وگدنلب ناونع : : ناونع 154154
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6239977Cisco C9200L-48T-4G-E چیئوس هاگتسد  هس  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6239997RGB تاو روتکژورپ 72  یرتم و  رلاک 10  لوف  یطولب  هسیر  رلاک ,  لوف  عونتم  یرون  هحفص 112)ناملا  چیئوس  ( چیئوس

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

6240139- هکبش تکوس  قرب -  لباک   7  - هکبش لباک  یتارباخم  - - چیئوس  رازفا -  مرنو  نیبرود  دیرخ 
تنیباک یرطاب و  ظفاحم -  لکد  یرون - ربیف  لتکیپ 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6240585 لول  هحفص 112)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6240628 هحفص 112)روتکلس  چیئوس  ( چیئوس

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

هدنزاس6241031 تکرش  رتم  نت 100  لیقثرج 2  - رتم نت 50  لیقثرج 10  رتم - نت 100  لیقثرج 5  ریجنز 
تسویپ لیاف  قبط  تمیق  مالعا.دشاب  یم  هباشم  دکناریا  - دوش رکذ  ینف  تاصخشم  رد 

هحفص 112) چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ6241060 ینف  تاصخشم  ساسارب  چیئوسو  سکاب  دراهو  رورس  دراه  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6241212Cisco WS-C3560CX-12PD-S چوس هاگتسد  هحفص 40)10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

باه 62418714 هکبش -  رتست  ژراش -  لباق  ریغ  یرتاب  گنیچیئوس -  هیذغت  عبنم  نوفده -  وگدنلب - 
وی یپ  یس  لماک  نف  تروپ - 

هحفص 112) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفج  100 زاتمم )  بوغرم و  سنج  یچوس (   UPVC هریگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

 ( دات تهج  دنک (  لاسرا  ار  هنومن  سنج  لاسرا  زا  لبق  هدنرب  رفن 
1101093993000688 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یدنک یسیع  الم  یرمت  نیما  هدننک  هضرع  عجرم   ZAFER TICARET هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC هرجنپ رد و  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح هاش   09112207158 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنیلپآ6239897 تروپ 4   24 چوس  - NVR هکبش -  تحت  لسکیپ  اگم  هحفص 72)نیبرود 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6241212Cisco WS-C3560CX-12PD-S چوس هاگتسد  هحفص 40)10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تفج6241849  100 زاتمم )  بوغرم و  سنج  یچوس (   UPVC هحفص 118)هریگتسد چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفج تفج   100100 زاتمم )  )  زاتمم وو   بوغرم   بوغرم سنج   سنج یچوس (  (  یچوس   UPVCUPVC  هریگتسد هریگتسد ناونع : : ناونع 155155
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نامیلس دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  - راد تومیر  ادص  قیاع  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005922000177 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ نامیلس  دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدازهب یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  برد 2  نیلآ  لدم   212x120x7 cm زیاس  MDF سنج یتوص  قیاع  اب  هتخاس  شیپ  رد  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود تخادرپ  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  بصنو  لاسرا  هنیزه  - دشاب راد  تومیر  - کی هجرد  مرچ  شکور  -88/212 داعبا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491795183 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  بنج  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9815839-0916  ، 43264005-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264005-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6241844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  لوا  هقبط  تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004148000042 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاجر ،  دیهش  ناتسرنه  یورب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  هاگدورف -  یهار  هس  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919619719

33665351-076  ، 33677609-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675440-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد تومیر   تومیر ادص   ادص قیاع   قیاع برد   برد ناونع : : ناونع 156156

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 157157
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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 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

6241851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتراتسا رژراش  دشاب / تسویپ  تسیل  قبط  أنیع  شرافس  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000758 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC-U50A//C EU8 لدم لمح  لباق  یتوص  یاههاگتسد  دربراک   AC رژراش الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتراتسا رژراش  دشاب / تسویپ  تسیل  قبط  أنیع  شرافس  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31311150-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتراتسا رتراتسا رژراش   رژراش لمح / / لمح لباق   لباق یتوص   یتوص یاههاگتسد   یاههاگتسد دربراک   دربراک   ACAC  رژراش رژراش ناونع : : ناونع 158158
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094325000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241897 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سایقم رد  یناهج  لکشم  کی  ناونع  هب  یتوص  یگدولآ  ای  ادصورس  تسا  یتسیز  طیحم  یاه  هدنیالآ  نیرتمهم  زا  یکی  یتوص  یگدولآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینارمع و یاهتیلاعف  نینچمه  اهرهش و  نورد  هیشاح و  رد  یتعنص  یراجت و  یاهتیلاعف  هیلقن ، لیاسو  روبع  کیفارت و  ًاصوصخ  فلتخم  لماوع  زا  یشان  یرهش ،
یشراوگ و یاهیتحاران  نوخراشف و  شیازفا  باوخ ، رد  لالتخا  ییاونش ، تفا  هلمج : زا  نادنورهش  تمالس  یور  رب  یروآ  نایز  تارثا  یاراد  هک  تسا  ینامتخاس 

یاهداج هیلقن  لیاسو  زا  یشان  یادصورس  یرهش ، هیشاح  یرهش و  فلتخم  قطانم  رد  یزاس  هداج  لقنو و  لمح  متسیس  هعسوت  اب  .دوشیم  اهنآ  ناور  تمالس 
.تسا  یتوص  یگدولآ  عبنم  نیرتعیاش  نیرتمهم و 

ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسیز طیحم  یاه  یگدولآ  یریگ  هزادنا  تالآ  رازبا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا لیوحت  دعوم  نیرخآ  خیرات  زا  هام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  ( لایر درایلیم  کی   ) لداعم دیاب  ناگدنهدداهنشیپ  نیمضت :  تاحیضوت 

.دیامن همیمضار  نآ  دیسرو  لیوحت  کناب  هب  ناهفصا  یرادرهش  مان  هب  رهش  کناب  دزن  هرامش 100800800  هدرپس  باسح  هب  یدقن  تروص  هب  ای  هصقانم 
.دشابن  راک  عاجرا  دنیآرف  ای  یتلود و  تالماعم  همانتنامض  هصقانم ، رد  تکرش  همانتنامض 

19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بنج ، یلامش قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ ، لپ  هب  هدیسرن  ، نارمچ دیهش  هارگرزب  ناهفصا -  ، 8145913151 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هقطنم 7 ) یرادرهش   ) یسدنهم ماظن  نامتخاس 

031-345935-34593737-345933334: نفلت

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6240454 قبط  یتوص  هحفص 16)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6240765 هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6241092 تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  رورس   HP Cage و Hard Disk رورس تازیهجت  نیمات 
تسویپ

هحفص 94) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

راد6241122 تومیر  ادص  قیاع  هحفص 119)برد  توص  ( توص

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

تاسلج6241844 نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  هحفص 119)یارجا  توص  ( توص

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

رتراتسا6241851 رژراش  لمح / لباق  یتوص  یاههاگتسد  دربراک   AC هحفص 119)رژراش توص  ( توص

رهش رهش توص   توص شیاپ   شیاپ زیهجت   زیهجت هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 159159

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

رهش6241897 توص  شیاپ  زیهجت  هاگتسد  ددع  جنپ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 119)هصقانم  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- زوا ناتسرهش  کدوکوردام  - درمال ناتسرهش  مریب  هد  الاب  هللاراث  - دراگراساپ ناتسرهش  نامیلسردام  هناخباتک  یا  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باراد ناتسرهش   2 هرامش هناخباتک 

1101005033000108 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MBS-3615 لدم  CCD دکراب رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   KM160 لدم هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet Pro M402d لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یفسوی قداص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CANON LIDE 110 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

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

رنه شقن  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   C270 لدم  HD مک بو  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب .  یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 132   37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 160160
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هاگتسد -  دادعت 2  یتایح  مئالع  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094001097 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IMED HEALTH INDUSTRIES یتراجت مان   SADRA 10 لدم رامیب  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دا  مدع ت  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنلردنب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6240259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  دشاب  تاصخشم  قبط  اف  رص  اقیقد و  ( دروبیک سوم و  سیک و  روتینام و   ) لماش تاقلعتماب  هنایار  هاگتسد  دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تکرش  هدهع  هب  امامت 

1101090888000080 زاین :  هرامش 
هگنل ردنب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یژولونکت نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   FUJITSU یتراجت مان   AH 550 لدم کوب  تن  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

هدهع هب  ام  امت  لمح  هنیزه  دشاب  تاصخشم  قبط  اف  رص  اقیقد و  ( دروبیک سوم و  سیک و  روتینام و   ) لماش تاقلعتماب  هنایار  هاگتسد  دادعت 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
44245170 ای 44241413- دازمرخ  .. دشابیم تکرش 

7971933647 یتسپ :  دک  هگنلردنب ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  نازابناج -  راولب  هگنلردنب -  ناتسرهش  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44244015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44244019-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هاگتسد -  -  هاگتسد   22 دادعت   دادعت یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 16 116 1

(( دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم وو   سیک   سیک وو   روتینام   روتینام  ) ) لماش لماش تاقلعتماب   تاقلعتماب هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 162162
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6240502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSI 27 md271 p modern monitor یاه روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000120 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   ..... سنج لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   ...... دنفسا رخآ  ات  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSI  27 md271 p modern monitorMSI  27 md271 p modern monitor  یاه یاه روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 163163

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

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

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

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

6240658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  چنیا  روتینام 27  ددع  کی  تخت canon و  هحفص  رنکسا  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093197000019 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

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

61112670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ددع   ددع کیکی   وو     canoncanon  تخت تخت هحفص   هحفص رنکسا   رنکسا ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باراد یکشزپاریپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6240887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود تهج  طقف   dvd writer و هزور .  تخادرپ 30  تاصخشم .  اب  هدش  تسویپ  زاین  دروم  تسیل  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  زاین  دروم  متسیس 

1101094363000015 زاین :  هرامش 
باراد یکشزپاریپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 7 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481865368 یتسپ :  دک  باراد ،  یکشزپاریپ  هدکشناد  یرادنامرف  راولب  باراد - سراف - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53560320-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53523092-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود تهج   تهج طقف   طقف   dvd writerdvd writer  وو هزور .  .  هزور   3030 تخادرپ   تخادرپ تاصخشم .  .  تاصخشم اباب   هدش   هدش تسویپ   تسویپ زاین   زاین دروم   دروم تسیل   تسیل دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم متسیس   متسیس

165165
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هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . رادیرخ طیارش  ینف و  تاصخشم  گرب  کی  ساسارب  چنیا  روتینام 55  هاگتسد  دیر 3  خـ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001413000014 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 . رادیرخ طیارش  ینف و  تاصخشم  گرب  کی  ساسارب  چنیا  روتینام 55  هاگتسد  دیر 3  خـ - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . رادیرخ طیارش  ینف و  تاصخشم  گرب  کی  ساسارب  چنیا  روتینام 55  هاگتسد  دیر 3  :: خـ یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715513165 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  هاگدورف  ، یروشک دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4326611-083  ، 34326611-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34329999-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد دیر  33   دیر خخــ ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6241117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009308 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، SVTB PACIFIC، THOMAS ژویفیرتناس پمپ  گنیلپوک  هرهم ، تلوب و  تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهاپس راک  یژرنا و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 001-518630  پمپ  دنلگ  لماک  گنیکپ  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتیف گنیتیف تلوب -  -  تلوب گنیکپ - - گنیکپ ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش لبمسا  دروبیک - سوام و  روتینام ، هارمه  هب  رتویپماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000183 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FCR-6140 لدم یکشم   USB دیلک هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FOM-2200 لدم یکشم   USB سوام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   MD121 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

یتسویپ کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  دروبیک  سوام و  روتینام ، سیک ، لماش  رتویپماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دوش یم  هتفرگ  لیوحت  یتناراگ  اب  هدش و  لبمسا  تاعطق  هیلک 
دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  روتکاف  تخادرپ  خیرات 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدش لبمسا   لبمسا دروبیک - - دروبیک وو   سوام   سوام روتینام ، ، روتینام هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 168168

هنایار هنایار میس   میس اباب   دیلک   دیلک هحفص   هحفص وو   سوام   سوام تستس   ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قوف حرش  هب  زاین  دروم  تاعطق  هنایار و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000252000006 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GKM-305 لدم هنایار  میس  اب  دیلک  هحفص  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   TB 2 تیفرظ  WD20EURS لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رازفا

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i1000 لدم  A3 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i1400 لدم  A3 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

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

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 36 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAS DESK SHELF لدم  W 280 ناوت قرب  لاقتنا   AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   PDU لدم  W 1200 ناوت قرب  لاقتنا   AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   D4 1.6tb SAS Fast Vp 25×2.5 SSD لدم  TB 1/6 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ یزادرپ  هداد  طابترا  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم  هنایار  لانرتنیا  عون   DELL یتراجت مان   SSDSC2KB960G7R لدم  GB 960 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 

هاگتسد 70 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  جرد  تسویپ  لودج  تاصخشم  تمسق  رد  زاین  دروم  یالاک  دشاب و  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لیوحت  یلصا  ربتعم و  یتناراگ  اب  تسویپ و  تسیل  قبط  زاین  دروم  یاه  هناار  تاعطق و 

دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  اه  سیک  ندرک  لبمسا 

4975134196 یتسپ :  دک  نورب ،  هچنیا  یزرم  گرمگ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33376238-017  ، 33376234-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33376233-017 :: 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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یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یناریا  چنیا  50 روتینام هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091427000027 زاین :  هرامش 

یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
باهش هدننک  هضرع  عجرم  باهش  هدنزاس  عجرم  باهش  یتراجت  مان   LED50SHV26UFL لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  یناریا  یالاک   09167441645 اب سامت  / هدنشورفاب لاسرا  / ههامکی هیوست   / یمسروتکافو روتکاف  شیپ  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1814178793 یتسپ :  دک  یسابع ،  دیهش  هاگنامرد  تارباخم  بنج  یناقلاط  نابایخ  رهشرقاب  یررهش -  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55203464-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55203464-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا چنیا   چنیا 5050 روتینام روتینام ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قباطم  کرحتم و ...  روتینام  لباترپ و  بآ  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000216 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ رواهب  هدننک  هضرع  عجرم   BENZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TITAN یتراجت مان  روتارنژ  روتوم  دربراک  بآ 4032007101  پمپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
زربلا قفا  یتراجت  مان  یرتم  لوط   2x1 mm^2 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو یسم  سنج  تخت  دنب  قرب  میس  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

( الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: 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

یا6239570 هنایار  هحفص 123)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6240142 لیاف  قباطم  هاگتسد -  دادعت 2  یتایح  مئالع  هحفص 123)گنیروتینام  روتینام  ( روتینام

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

6240259( دروبیک سوم و  سیک و  روتینام و   ) لماش تاقلعتماب  هحفص 123)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

6240502MSI 27 md271 p modern monitor یاه هحفص 123)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

سالپ6240658 یج  چنیا  روتینام 27  ددع  کی  تخت canon و  هحفص  رنکسا  ددع  هحفص 123)کی  روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم وو ...  ...  کرحتم   کرحتم روتینام   روتینام وو   لباترپ   لباترپ بآبآ   پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 171171

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

تخادرپ 624088730 تاصخشم .  اب  هدش  تسویپ  زاین  دروم  تسیل  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا 
دشاب یم  زاین  دروم  متسیس  ود  تهج  طقف   dvd writer و هزور . 

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6240946 تیریدم و  هزوح  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چنیا6241001 روتینام 55  هاگتسد  دیر 3  هحفص 123)خـ روتینام  ( روتینام

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

گنیتیف6241117 تلوب -  هحفص 123)گنیکپ - روتینام  ( روتینام

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

رازفا6241189 مرن  روتینام و  رتویپماک و  سیک  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدش6241260 لبمسا  دروبیک - سوام و  روتینام ، هارمه  هب  رتویپماک  متسیس  هحفص 123)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6241380 هاگتسد  کی  رتنیرپ 3015 ، هاگتسد  کی  لماک ،  سیک  هاگتسد  هحفص 17)8  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6241394 میس  اب  دیلک  هحفص  سوام و  هحفص 123)تس  روتینام  ( روتینام

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

راشف6241507 فلاتخا  روتینام  موینیمولآ -  میرف  اب  یمور  نیلک  دیدزاب  هرجنپ  یگنر -   LCD روتینام
...و کلارتنیا -  متسیس  یا -  هبرقع 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

گنیروتینام6241755 متسیس  یرادهگن  ییاجباج و  یروآ  عمج  هحفص 8)هعسوت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناریا6241803 چنیا  50 هحفص 123)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6241809 هحفص 29)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6241943 تساوخرد  قباطم  کرحتم و ...  روتینام  لباترپ و  بآ  هحفص 123)پمپ  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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کی6239691 جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  هتسبرادم  نیبرود 
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دادرارق6240507 یط  بصن  هیهت و  تسویپ -  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 72)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6240765 هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه6240889 هب  یتسویب   1401-11-04  - دیرخ 30500 همان  هزاجا  تساوخد و  رد  جرنم  مالقا  لک  هیهت 
لماک یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانیجروا6241217 نیبرود  لباک  عون  زا  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 16)لباک  نیبرود  ( نیبرود

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

رآ6241353 یو  هحفص 72)ید  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   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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درجورب یرادرهش   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6241298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ هنایار و  یاه  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091714000018 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  درجورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  حرش  هب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  12 دادعت : 

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

تاعالطا ساسارب  هدنرب.دیامن  یفرعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزادنا و  هار  بصن ،  لیوحت ،  تهج  لحم  میقم  یورین  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  نعت  شورف  زا  سپ  تامدخ  لیوحت و  نامز  یتناراگ ،  تمیق ،  لیبق  زا   ، هدش هیِارا  روتکاف  شیپ 

6915679545 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  سردم  نابایخ  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42500901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42533093-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6241782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیآ لمع  هب  مزال  هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091014000001 زاین :  هرامش 

کارا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دشابیم تسویپ  رظندم  رتنیرپ  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
5 5 دادعت : 

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

دشاب هتشاد  ناتسا  لخاد  یگدنیامن  ماکاریا و  ههام  یتناراگ 24  یاراد  یناریا و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815676318 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  هب  هدیسرن  یناقلاط ، نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2770009-086  ، 32770008-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770006-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172

رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 173173

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

لاسکی6239685 تدم  هب  نومزآ  عماج  زکرم  هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6239755 رازفا و  هحفص 17)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6239891 یروانف  اب  طبترم  روما  تاعالطا و  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  هحفص 17)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6240139- هکبش تکوس  قرب -  لباک   7  - هکبش لباک  یتارباخم  - - چیئوس  رازفا -  مرنو  نیبرود  دیرخ 
تنیباک یرطاب و  ظفاحم -  لکد  یرون - ربیف  لتکیپ 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6240180Fortigate 600E هاگتسد ود  تهج  هلاس  ود  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیلک6240437 اب   ESET Endpoint Protection Advanced– Protect Entry – 1500 User
لاس ود  تدم  هب  نیوزق  یرادرهش  مان  هب  امازلا  نکمم  تافیفخت 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6240721BPMS رتسب رد  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  فیاظو و  ، کیژتارتسا تیریدم  لوژام  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6240946 تیریدم و  هزوح  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد6240968 تنرتنیا  هحفص 17)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6241189 مرن  روتینام و  رتویپماک و  سیک  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6241264FAM هناماس هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ6241298 هنایار و  یاه  متسیس  هحفص 135)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هناماس6241315 طخرب  ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ wim و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه 

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رنکسا6241380 هاگتسد  کی  رتنیرپ 3015 ، هاگتسد  کی  لماک ،  سیک  هاگتسد  هحفص 17)8  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6241394 میس  اب  دیلک  هحفص  سوام و  هحفص 123)تس  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 135)رتنیرپ6241782 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخباتک6241865 دانسا و  نامزاس  تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  هحفص 17)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلم6241873 هناخباتک  دانسا و  نامزاس  تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  هحفص 17)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا6241994 هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یراذگاو 
یرادرهش کلمت  تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم  متسیس 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6241039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرورض سامت  هرامش  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  روتکژورپوئدیو /  هاگتسدوددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101001132000393 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا روتکژورپوئدیو /  /  روتکژورپوئدیو هاگتسدوددیرخ   هاگتسدوددیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

174174
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6241214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-L200W یرزیل روتکژورپ  ویدیو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030403000028 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-S6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تبث  هدوزفا  شزرا  تایلام  نودب  تمیق   EB-L200W یرزیل روتکژورپ  ویدیو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914913169 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  بنج  یرافغ  هللا  تیآ  نابایخ  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33313412-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313412-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراذگراب6241039 تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  روتکژورپوئدیو /  هاگتسدوددیرخ 
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  طیارش  هیلک 

هحفص 138) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6241214EB-L200W یرزیل روتکژورپ  ویدیو  هحفص 138)هیهت  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف6241133 یقرب  هرکرک  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

EB-L200WEB-L200W  یرزیل یرزیل روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 175175
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