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

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 نمهب   نمهب   1818 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   241هکس , 0 10 , 000241 , 0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما435,330435,330رالد تاراما مهرد   12مهرد 1 ,54012 1 ,540

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,229هکس 0 10 , 000229, 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس307,600307,600رالد سیئوس کنارف   ,479کنارف 100479, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 142هکس , 000 , 000142 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع338,300338,300رالد ناتسبرع لایر   1لایر 19, 1301 19, 130

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس , 000 , 00092 , 000 , وروی000 478وروی ,410478 ژورن410, ژورن نورک   42نورک ,90042 ,900

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,716 , 00020 ,716 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   532دنوپ ,680532 نپاژ680, نپاژ نینی   دصکی   ,337دصکی 180337, 180

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
((4141 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 159159))

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

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

زا 164 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 24  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 16  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 45  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 84

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 90

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 96

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت 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 15  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 24  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

( یهگآ دادعت 9  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 141

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 144

( یهگآ دادعت 20  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 160

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 161

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 161

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 162

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 163

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 164

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 164

( 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش تیاغل  زا 1401/11/23   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255762 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتادراو  هلاسکی  یتناراگ  اب  هداد  زاس  هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 16.943.348.000 

لایر نیمضت 848.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو مراهچ  هقبط  ناریا  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  نابایخ  شبن  یبونج  نابا  یبونج  یدضع  رتکد  دیهش  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
الاک تاکرادت 

02184878151 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mk.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   1401/11/17  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هقطنم  تارباخم   2020 سامت زکرم  نهپ  دناب  یاه  سیورس  شورف  هرواشم   - ینابیتشپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 11

تارباخم تارباخم   20202020 سامت سامت زکرم   زکرم نهپ   نهپ دناب   دناب یاه   یاه سیورس   سیورس شورف   شورف هرواشم   هرواشم  - - ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 22
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MANAGEENGINE LOG360 و MANAGEENGINE LOG ANALYZER هناماس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس قیرط  زا  لحارم  هیلک  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 4/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

 ، مود هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس   8  ، کالپ یقرش   ، ناغمرا نابایخ  رایدنفسا  هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ )  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،   :: سردآ سردآ
تاصقانم تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک  هناخریبد 

26205738-75358228 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bank-maskan.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MANAGEENGINE LOG360 و MANAGEENGINE LOG ANALYZER هناماس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 4/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، مود هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس   8  ، کالپ یقرش   ، ناغمرا نابایخ  رایدنفسا  هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ )  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،   :: سردآ سردآ
:26205738 و 75358228 نفلت تاصقانم  تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک  هناخریبد 

26205738-75358228 :: 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

MANAGEENGINE LOG360MANAGEENGINE LOG360 وو     MANAGEENGINE LOG ANALYZERMANAGEENGINE LOG ANALYZER هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

MANAGEENGINE LOG360MANAGEENGINE LOG360 وو     MANAGEENGINE LOG ANALYZERMANAGEENGINE LOG ANALYZER هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 164 ھحفص 6 
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ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093863000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256718 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا معا  مزال  یتناراو  هلاسکی و  یتناراگ  اب  هداد  زکرم  هکبش و  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف .  زا  سپ  تامدخ  لوصحم ، تیفیک  نیمضت 

ناریا  زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتناراو هلاسکی و  یتناراگ  اب  هداد  زکرم  هکبش و  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 . شورف زا  سپ  تامدخ  لوصحم ، تیفیک  نیمضت  زا  معا  مزال 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   13,370,000,000 نیمضت :  غلبم 

ناریزو )  تایه  هبوصم 1394/09/24   ) یتلود تالماعم  یارب  نیمضت  همان  نآ  رد  ربتعم  نیماضت  زا  یکی  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1402/05/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  دنپس  شبن  یدضع )  یبونج (  نابآ  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   ، 1598753113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لاک تاکرادت  دحاو  هقبط 4  کالپ 29 -  ناریا -  زاگ  یلم  تکرش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000012000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6256948 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا 1402  تخس  تینما و  هکبش ، تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم و  یناسر ، زورب  یرادهگن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا 1402 تخس  تینما و  هکبش ، تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم و  یناسر ، زورب  یرادهگن ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک ترازو  داتس  یلصا  نامتخاس  یمطاف  نابایخ   ، 1414776145 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

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

14021402 رازفا   رازفا تخس   تخس وو   تینما   تینما هکبش ، ، هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هرواشم   هرواشم یناسر ، ، یناسر زورب   زورب یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  نانیمطا  تیلباق  یانبم  رب  تاریمعت  یرادهگن و  یکیزیف و  ییاراد  تیریدم  متسیس  یزاس  هزوح  رد  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش  ینامیلس ، دبهپس  دیهش  راولب  نشلگ  سبط  یبونج  ناسارخ   :: سردآ سردآ

یلخاد 3645  5-32824551-056 :: نفلت :: dabir@tpc.co.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

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

170-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6257573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAD یاه لیاف  هب  یذغاک  یاه  هشقن  لیدبت  میسرت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.arpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس و6257341 یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یراذگاو 
یریوصت یتراظن  تازیهجت 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیچاپسید6257365 زکرم  تازیهجت   PM هناریگشیپ تاریمعت  یرادهگن و  هحفص 8)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانیمطا نانیمطا تیلباق   تیلباق یانبم   یانبم ربرب   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یکیزیف   یکیزیف ییاراد   ییاراد تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هزوح   هزوح ردرد   رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 77

CADCAD  یاه یاه لیاف   لیاف هبهب   یذغاک   یذغاک یاه   یاه هشقن   هشقن لیدبت   لیدبت وو   میسرت   میسرت ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005394000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255835 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک  هاگتسیا  هاگتسد  دیرخ 150  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ تاکرمگ  تراظن  هزوح  یراک  هاگتسیا  هاگتسد  دیرخ 150  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ تاکرمگ  تراظن  داتس  یلعوب - نابایخ  شبن  هیناما ،  زاوها -  ، 6133953111 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ناریا یژایلآ  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

EP08/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/10

6255841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک لیمکت  دحاو  رد  ناپ  زیاس  تالوصحم  یسرزاب  تست و  یراکفاص   ، لماک طخ  یزادنا  هار  بصن و  تخاس  نیمات  یحارط ، تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  قیرط  زا  ار  داتسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب 

یکناب همانتنامض  بلاق  رد  لایر  غلبم 30.000.000.000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 3531222550 و 09133538519 نفلت :: www.iasco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: a.dehghanizadeh@iasco.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراک یراک هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد   150150 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

لیمکت لیمکت دحاو   دحاو ردرد   ناپ   ناپ زیاس   زیاس تالوصحم   تالوصحم یسرزاب   یسرزاب وو   تست   تست یراکفاص   یراکفاص  ، ، لماک لماک طخطخ   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یراک یراک

1010

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

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLS-0000356/ASM هرامش هب  لرتنک  یاهقاتا   YOKOGAWA یاهلناپ زاین  دروم  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

:85193768 و 88963737 مان تبث  رتفد   021-41934-33942656 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092416000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18/30هرامش  - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-parsian.ir :: عبنم تعاس 18/30عبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256455 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1402/01/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  لرتنک  متسیس  یناسر  زورب  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 650/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7449184831: یتسپ دک  نایسراپ -  زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم -  ناتسرهش  سراف  ناتسا  سردآ  هب  فلا  یاهتکاپ  هیارا   :: سردآ سردآ

سامت 85193768-02141934- زکرم  یلا 36   52724134-071 :: نفلت نفلت
88969737

:: 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

لرتنک لرتنک یاهقاتا   یاهقاتا   YOKOGAWAYOKOGAWA  یاهلناپ یاهلناپ زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 1212

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

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هچراپکی

1401/11/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092416000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 18:30: تیاس  زا   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-parsian.ir :: عبنم خیراتعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 18:30   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256460 :: هرازه هرازه یناگرزابدکدک   ینف  هتیمک  هب  یفیک  یبایزرا  دانسا  لاسرا  ییاشگزاب و   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
فلا و تکاپ  ییاشگزاب  نامز  خیرات 1401/12/16 -  هبنش  هس  زور  تعاس 19:00 

تکاپ ج: ییاشگزاب  نامز  خیرات 1402/01/16 -  هبنشراهچ  زور  تعاس 10:00  ب :
خیرات 1402/02/06 هبنشراهچ  زور  تعاس 10:00 

یچاتیه  نیبروت   AVR لنپ هب  طوبرم   VCMI تراک لوژام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 30.000.000.000 

نیمضت 1.500.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

ناتسرهش سراف  ناتسا  سردآ  هب  فلا  یاهتکاپ  هیارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یلا 36 نفلت 07152724134  نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم - 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FLS-0000356 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک یاهقاتا   YOKOGAWA یاهلناپ زاین  دروم  یکدی  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ  نابایخ  جروت )  یشیرق (  دیهش  نابایخ  سردم  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

88963737-85193768-02141934-23942656 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یچاتیه یچاتیه نیبروت   نیبروت   AVRAVR لنپ   لنپ هبهب   طوبرم   طوبرم   VCMIVCMI تراک   تراک لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

لرتنک لرتنک یاهقاتا   یاهقاتا   YOKOGAWAYOKOGAWA  یاهلناپ یاهلناپ زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/37/س یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  خیرات 1401/11/18  تعاس 10  زا   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 9عبنم ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257365 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/12/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ  گنیچاپسید  زکرم  تازیهجت   PM هناریگشیپ تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نامیپ 12  تدم 

لایر  نیمضت 11.110.648.883   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  ورین و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  اب  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

لایر  دانسا 1.000.000  هنیزه 

زیدناش هداج  هب  هدیسرن  دابا  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم   :: سردآ سردآ

05136103616 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/067 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257552 :: هرازه هرازه یفیک 1401/12/08-دکدک   یبایزرا  هجیتن  فلا 1401/12/02 - تاکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
یلام ج 1401/12/15 تاکاپ 

CONTROL MAESTRO MONITORING دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ یدنب : هتسد 

یکناب همانتنامض  لایر  نویلیم  نیمضت 900   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  ناتسرهش  مالیا   :: سردآ سردآ

( تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   ) 084-32912850-2077 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیچاپسید گنیچاپسید زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت   PMPM  هناریگشیپ هناریگشیپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

CONTROL MAESTRO MONITORINGCONTROL MAESTRO MONITORING دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

( ییافص دیهش  عیانص  هورگ   ) ییایرد عیانص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/07  / :: 6826/15/م یهگآ یهگآ هرامش   یلا 16هرامش تعاس 7  زا  لیطعت  مایا  زج  هب   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم عاونا  رد  فیدر  لماش 10  روانش  قیرح  مالعا  یاهروسنس  تازیهجت و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   3/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/180/000 دیرخ : 

یناگرزاب تنواعم  ییافص -  دیهش  ییایرد  عیانص  هورگ  یرادنامرف -  نابایخ  یوربور  یباسح -  رتکد  راولب  زاریش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 89236  07136256538 :: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاف 19 یبونج  سراپ  مهد  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R10/1401/014 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 155.000.000.000  غلبم 

نیمضت 7.750.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

هرادا : نفلت زاف 19 ، مهد  هاگشیالاپ  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس 2  هیولسع  هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ
07731466283  - 07731466287: مهد هاگشیالاپ  یالاک  تامدخ 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روانش روانش قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاهروسنس   یاهروسنس وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1717

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093769000245 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 RLD-4013584-LA یاضاقت تحت  هداد  زکرم  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 0، ینیمخ ، یفطصم  راولب  هاگشناد ، راولب  یلامش ، رهشلگ  سابعردنب ، ناگزمره ،  ، 7915319744 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فکمه هقبط  ایرآ ، نامتخاس 

(071  ) 38318882  : سکاف ، 07691091081 - 07138173430 ( - 148-147  ) یلخاد  07138318881: نفلت

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

72 :: 1401/ت ک آ ج /  یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارت ویدار  هکبش  یکدی  تازیهجت  ددع  عومجم 9  رد  ملق  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن -  راولب  هیدیما -  ناتسرهش  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد   02141934 یلخاد 23170 -   06152622273 :: نفلت نفلت
85193768-88969737

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RLD-4013584-LARLD-4013584-LA  یاضاقت یاضاقت تحت   تحت هداد   هداد زکرم   زکرم چوس   چوس دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1919

کنارت کنارت ویدار   ویدار هکبش   هکبش یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع   99 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف ریغ  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001326000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/11/18  زا   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم تعاس 15:30عبنم ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256336 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ هداد  زکرم  ویتکا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ؛  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مراهچ هقبط  یزکرم  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یردنب  عمتجم  ینیمخ  ماما  ردنب  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256448 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BTS تیاس هس  لیوحت  شیامزآ و  یشک AC و  لباک  ینارگ و  یارجا  نابیاس و  سنف و  بصن  لکد ،  بصن  نویسادنوف ،  یارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش ناسارخ  ناتسا  حطسرد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تشهبیدرا هچوک  یبونج ، یتعیرش  نابایخ  یتعیرش ، هارراهچ  درونجب ،   :: سردآ سردآ
یلامش 058-32220550 ناسارخ  هقطنم  تارباخم  تاکرادت  هرادا 

058-32220550 :: 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

نابیتشپ نابیتشپ هداد   هداد زکرم   زکرم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ؛  ؛  دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

هسهس لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو     ACAC  یشک یشک لباک   لباک وو   ینارگ   ینارگ یارجا   یارجا وو   نابیاس   نابیاس وو   سنف   سنف بصن   بصن لکد ،  ،  لکد بصن   بصن نویسادنوف ،  ،  نویسادنوف یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
BTSBTS تیاس   تیاس

2222
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نارهت ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

te.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/11/17عبنم زا   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرپ تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  یکنرت  تیاس 2915  دک  لوا  هارمه   BTS یرون ربیف  یشکلباک  تایلمع  یارجا  حرط  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

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001326000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماما ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  نابیتشپ  هداد  زکرم  ویتکا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر )  ) ینیمخ

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یزکرم - نامتخاس  یردنب -  عمتجم  هر - )  ) ینیمخ ماما  ردنب  ناتسزوخ - ناتسا  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا هارمه   هارمه   BTSBTS یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 2323

یدرونایرد یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا نابیتشپ   نابیتشپ هداد   هداد زکرم   زکرم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کان  USO 1401 دادرارق زا  یشخب  تیاس )  29  ) ناتسا حطس   USO یاهتیاس رد  مراهچ  لسن  تازیهجت  لیوحت  شیامزآ و  یزادنا و  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامشب 4416/104-4/م

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: QZ.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

113/15565 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم :: 1401/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257219 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  رد  رتنس  اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 31/000/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/550/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714715752: یتسپدک هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یعاطم -  دیهش  راولب  کی -  زاف  نایگنهرف  هاشنامرک -   : :: سردآ سردآ

-38226553-38226557-38226544: سامت یاه  نفلت   :: نفلت نفلت
083-38226546-38226547

http://ks.ssaa.ir :: تیاسبو تیاسبو

083-3822656: سکاف  :: سکف :: Kermanshah -sabt@ssaa.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد6255762 زاس  هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6256349 شیاپ  هژورپ  هحفص 20)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

USOUSO یاهتیاس   یاهتیاس ردرد   مراهچ   مراهچ لسن   لسن تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2525

رتنس رتنس اتید   اتید داجیا   داجیا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا لاقتنا   لاقتنا هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 164 ھحفص 17 
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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

هناماس MANAGEENGINE LOG ANALYZER و6256406 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
MANAGEENGINE LOG360

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6256718 زکرم  هکبش و  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6256948 تخس  تینما و  هکبش ، تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم و  یناسر ، زورب  یرادهگن ،
1402

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رب6257402 تاریمعت  یرادهگن و  یکیزیف و  ییاراد  تیریدم  متسیس  یزاس  هزوح  رد  رواشم  باختنا 
نانیمطا تیلباق  یانبم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255937 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  ولبات و  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

5896644 :: 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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 2727

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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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/45 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256341 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص   9 تعاس  - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلقرس رگرگ -  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
دیراورم هندرگ  هدودحم  ناگدرل  نجورب -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب ،  - 

لیمکت یزاسهب و  رادهگندوخ  قرواب  یروصنم  هاش  هناخرادهار  هلوس  ثادحا  لیمکت و  - 
هدش  دیدجت  نوگرام -  بلاغ -  هاش  زراب -  درک  - رهش  - روحم مرگ  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  - 

گنیسیفرسورکیم یتظافح  تلافسآ  یارجا  یدومحم  رانچ  یکشوگ -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
بارگ شانهد و  لپ  زیخ  هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  - 

ناخ یسوم  هعلق  هروه -  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادنامرف یوربور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  راولب  درکرهش   :: سردآ سردآ
تسارح هرادا  هنامرحم  هناخریبد  فلا  تکاپ  همانتنامض  لیوحت 

3-32244852 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32250997 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ف/14777 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14/30هرامش  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256385 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/12/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یسرپ  لودج  هژورپ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 15/000/000/000  رابتعا 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و هناخرادهار   هناخرادهار هلوس   هلوس ثادحا   ثادحا وو   لیمکت   لیمکت تلافسآ -  -  تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل یزاسهب ،  ،  یزاسهب رگرگ -  -  رگرگ تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2828

یسرپ یسرپ لودج   لودج هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرپ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9-11 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  رهظ  تعاس 16   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256395 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   1390/12/08  - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

حرط یاهزاف  یعرف  رباعم  زا  یخرب  یمالسا و  یروهمج  یمالسا  بالقنا  هر ،)  ) ینامیلس رادرس  ددرترپ  یاهراولب  یلوط  یشک  طخ  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنرپ دیدج  رهش  رد  یضارا  رتاهت  دصرد  دقن و 80  دصرد  لابق 20  رد  دنرپ  دیدج  رهش  رهم  نکسم 

لایر  38/350/337/300 دروارب :

یربارت هار و  هبتر 5  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 580و09199918838 اب   315741300 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراک6255835 هاگتسیا  هاگتسد  هحفص 8)دیرخ 150  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددرترپ ددرترپ یاهراولب   یاهراولب یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3030

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: گ1401/46/35 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256224 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  راوچ و  یاه  هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 30.626.541.230 

یمیوقت زور  هژورپ 90  یارجا  نامز  تدم 

لایر  نیمضت 1.532.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نامیپ 4.000.000  یاه  هچباتک  لایر -  غلبم 2.500.000  ریثکت  پاچ و  هنیزه 

رایرهش داتسا  نابایخ  شبن  یراکریمعت  راولب  رون  مایپ  هار  راهچ  مالیا   :: سردآ سردآ

59244271-0843 :: نفلت :: www.ilam-nigc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبقالع دابآ  سابع  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256340 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاههناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب  دهاوخ  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  تبون  جرد 2  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب ربتعم  همان  تنامض  ای  دانسار  جردنم د  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000.000 

کالپ 35 یبویا  نابایخ  دنبقالع   ، دابآ سابع  نارواخ  هداج   :: سردآ سردآ

1-36675350 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

ربیف ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یرون یرون

3232
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
دیدجت

1401/11/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/11/18   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256343 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت ) تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام قاتا  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   3,731,000,000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  ای  ینابیتشپ  تامدخ  تاموزلم و  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  یاه  هتشر  رد  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم 4  هبتر  زوجم  نتشاد 

تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  یتارباخم و 
نوماریپ تظافح  یکیزیف و  تینما  عوضوم  اب  اتفا  یهاوگ  هیارا 

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام  هداج  رهشرهم  جرک   :: سردآ سردآ

02633266135 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  16:00 تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم  16:00 تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  شیاپ  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  56.000.000.000 هیلوا : دروآرب 

دنوامد یرادرهش  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  یمالعا  غلبم  لداعم 5 % هصقانم  دیدجت  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

.دشاب یم  هصقانم  دیدجت  هدنرب  هدهع  هب  طبترم  یاه  هنیزه  ریاس  همانزور و  یهگآ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3434
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2127 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/18هرامش زا   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257007 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوف  لاقتنا و  یاهتسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 7/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تاکرادتروما و  دزی  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یداش  کراپ  زا  دعب  وجشناد  راولب  نیسح  ماما  نادیم  دزی   :: سردآ سردآ

03538253626 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  لوا  هلحرم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257341 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب ) رادم  نیبرود   ) یریوصت یتراظن  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  کرمگ  ارجا  لحم 

زور تصش  ارجا  تدم 

یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.725.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاشنامرک ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  کرمگ   ، نابایخ یدازآ  نادیم  هاشنامرک ، یناشن   :: سردآ سردآ

08338232767 - 08338214407 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یاهتسپ   یاهتسپ ینوماریپ   ینوماریپ طیحم   طیحم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

یریوصت یریوصت یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3636
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ایسآ  :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  جرد  زا  سپ  زور  ات 15  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کراخ تفن  تعنص  ناتسرامیب  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما هقبط 3 -  تفن -  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  کالپ 27 -  نیرفآ -  هب  نابایخ  دنز - ناخمیرک  نابایخ  یادتبا  جع - )  ) رصعیلو نادیم  نارهت -  :: سردآ سردآ
اهنامیپ

88892153-83307579 :: نفلت :: www.Pino.ir-www.piho.ir-www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یتایلام  روما  نامزاس  هداد  زکارم  اه و  تیاس  هدودحم  رد  لماع  ریغ  دنفادپ  نامزاس  قابطنا  یزیمم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000535 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

33967505 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عیمس مناخ 

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن تعنص   تعنص ناتسرامیب   ناتسرامیب کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3737

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم یتایلام   یتایلام روما   روما نامزاس   نامزاس هداد   هداد زکارم   زکارم وو   اهاه   تیاس   تیاس هدودحم   هدودحم ردرد   لماع   لماع ریغ   ریغ دنفادپ   دنفادپ نامزاس   نامزاس قابطنا   قابطنا وو   یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6255974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000145 زاین :  هرامش 

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

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دنمجرا 09376140404 سدنهم  سانشراک : 

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

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

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یط  تمیق  زیر  مالعا و  یلک  تمیق  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  * تسارح لاوریاف  هاگتسد  هس  ینابیتشپدادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپردروتکاف 

1101001022002487 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یاهخساپ هدننک *  نیمات  هدهع  تازیهجت  بصن  ، لقنو لمح  هنیزه  لک * هرادا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپدادرارقدافم  قباطم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فیس 88113519. تاعالطا  یمازلا * اصافم  هئارا  درادنرثا * بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطا  ضقانتم  تمیق  مالعا 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو زاین  اب  طبترم   ) ناریا همیب  لیبموتا  تراسخ  دحاو  یارب  ( pc-based) یرازفا مرن  یهد ) تبون  ) فص تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تراسخ

1201001323000008 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یم ددع  هجاب 12  دادعت  .نامزمه  تروص  هب  یناوخارف  نیب  لصاوف  رد  یتاغیلبت  ریواصت  شخپ  ناکما  اب  یزکرم  رگشیامن  ( یسملریغ ) یدیلک دنتسا  : تازیهجت - 
.دشاب

.دشاب تدمدنلب  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  ًامتح  متسیس 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تینوی  1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لوصحم و  گولاتاک  نینچمه  ناگدننک و  تکرش  هموزر  دولپآ )  ) یراذگراب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دنهاوخ  جراخ  یسررب  هخرچ  زا  تاصخشم  نیا  دقاف  یاهداهنشیپ 

041-51266644 یلامتحا :  تالاوئس  هب  خساپ  تهج  هرامش 
34424905

5156933753 یتسپ :  دک  نسح ، ) هچوک  ) نیدرورف هچوک 12  بنج  ناسربآ  رذگ  ریز  هب  هدیسرن  رانکیاچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51266699-041  ، 36580697-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36581293-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو دحاو زاین   زاین اباب   طبترم   طبترم  ) ) ناریا ناریا همیب   همیب لیبموتا   لیبموتا تراسخ   تراسخ دحاو   دحاو یارب   یارب ( ( pc-basedpc-based)) یرازفا یرازفا مرن   مرن یهد ) ) یهد تبون   تبون )) فصفص تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع
(( تراسخ تراسخ

4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6256220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم رد  هدش  رکذ  یاه  زوجم  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) تاعالطا یرروانف  دحاو  تینما  هکبش و  ینابیتشپ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  تسویپ 

1101093298000304 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  اه  زوجم.تسا  یمازلا  ددرگ  تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعب  تسویپ  تاصخشم  مالعتسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسمه یاوتحم  شیاپ  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000528 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  طیارش  طباوض و  تاعالطا و  قبط   ) ناسمه یاوتحم  شیاپ  عماج  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09191007656  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

88345191-021  ، 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

تاعالطا تاعالطا یرروانف   یرروانف دحاو   دحاو تینما   تینما وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 4242

ناسمه ناسمه یاوتحم   یاوتحم شیاپ   شیاپ عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4343

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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ سنسیال  هارمه  هب   FortiGate 600F لاوریاف هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FC-10-0600F-950-02-12
.تسیمازلا تسویپ  تسیل  هب  هعجارم 

.1402 هامریت تخادرپ 
1201095297000003 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیالنآ سنسیال  هارمه  هب   FortiGate 600F لاوریاف هاگتسد  - 

FC-10-0600F-950-02-12
.تسیمازلا تسویپ  تسیل  هب  هعجارم 

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

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامریت 1402. تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

نیالنآ نیالنآ سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4444

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 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج تسرهف  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000527 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عماج تسرهف  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09191007656  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

88345191-021  ، 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

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 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Notification  ) اوتحم نالعا  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000526 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(Notification  ) اوتحم نالعا  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09191007656  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

88345191-021  ، 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

عماج عماج تسرهف   تسرهف هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4545

(( NotificationNotification  ) ) اوتحم اوتحم نالعا   نالعا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4646

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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ سنسیال  هارمه  هب   FortiGate 600F لاوریاف هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FC-10-0600F-950-02-12
.تسیمازلا تسویپ  تسیل  هب  هعجارم 

1201095297000002 زاین :  هرامش 
نامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

fortigate-600f-series - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دقن تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هناسر  رد  نآ  راشتناو  اوتحم  یحارط  لماش  یناکت  هناخ  مایارد  هجرد  نیپمک 360  مسارم  یرازگرب  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000063 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمومع راکفا  شجنس  یشهوژپ و  رازاب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماسرد  اددجم  اضماو و  رهم  یتسیاب  یم  تسویپ  قاروا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     FortiGate 600FFortiGate 600F لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4747

اهاه هناسر   هناسر ردرد   نآنآ   راشتناو   راشتناو اوتحم   اوتحم یحارط   یحارط لماش   لماش یناکت   یناکت هناخ   هناخ مایارد   مایارد هجرد   هجرد   360360 نیپمک   نیپمک مسارم   مسارم یرازگرب   یرازگرب تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4848

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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رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( مود تبون   ) هدشدیدجت یمومع  مالعتسا  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 12/401/س  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

geg.ir :: عبنم زورعبنم تعاس 14  تاکاپ  لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خرو 30/11/1401 ــ هبنشکی م

6256478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگ یتعنص  یندعم و  تکرش   Kaspersky یتینما یرازفا  مرن  تالوصحم  هلاس  ود  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیدمت ، ) دیرخ (  یهگآ : : " یهگآ حرش   حرش
" رهگ

مالعتسا یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ   " Kaspersky یتینما یرازفا  مرن  تالوصحم  هلاس  ود  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیدمت ، ) دیرخ (  دراد "  رظن  رد 
شیارگ رد  اتفا  یدربهار  تیریدم  زکرم  یهاوگ  ییالط و  حطس  لقادح  اب   Kaspersky تکرش زا  شورف  ربتعم  یمسر و  یگدنیامن  یاراد  یاه  تکرش  هب  یمومع 

.دیامن راذگاو  اتف " تالوصحم  ینابیتشپ  بصن و  "

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.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

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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PAM  ) رود هار  یاه  یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000182 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 1024 و 3180  02163920000 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش   KasperskyKaspersky یتینما   یتینما یرازفا   یرازفا مرن   مرن تالوصحم   تالوصحم هلاس   هلاس ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیدمت ، ) ، ) دیدمت دیرخ (  (  دیرخ ناونع : : ناونع 4949

(( PAMPAM  ) ) رود رود هار   هار یاه   یاه یسرتسد   یسرتسد ناب   ناب هدید   هدید هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PAM  ) رود هار  یاه  یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000182 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 1024 و 3180  02163920000 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLP رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  حرش  هب 

1101003131000181 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

یلخاد 3180  02163920000 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PAMPAM  ) ) رود رود هار   هار یاه   یاه یسرتسد   یسرتسد ناب   ناب هدید   هدید هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب     DLPDLP  رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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روشک یرادرب  هشقن  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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  ( FortiGate  ) لاوریاف سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000192 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  راتشون  هب  راتفگ  لیدبت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000537 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

88741182 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 360

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم ( ( FortiGateFortiGate  ) ) لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم راتشون   راتشون هبهب   راتفگ   راتفگ لیدبت   لیدبت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5454
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سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا زا  تنرتنیا  هکبش  یزاسادج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000073 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  داپوه  رازفا  نما  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یلخاد  هکبش  زا  تنرتنیا  یزاسادج  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپوه رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروهمج رمحا  لاله  تیعمج  ترایز  جح و  یکشزپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یمالسا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماوع ناکسا  یتشادهب و  یاه  تراظن   - جح زا  شیپ  تانیاعم  یاه  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094588000045 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماوع ناکسا  یتشادهب و  یاه  تراظن   - جح زا  شیپ  تانیاعم  یاه  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996835111 یتسپ :  دک  کالپ 2658 ،  نایک  جرب  یوربور  رفظ  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86744666-021  ، 86744000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88678787-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا زازا   تنرتنیا   تنرتنیا هکبش   هکبش یزاسادج   یزاسادج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

لماوع لماوع ناکسا   ناکسا وو   یتشادهب   یتشادهب یاه   یاه تراظن   تراظن  - - جحجح زازا   شیپ   شیپ تانیاعم   تانیاعم یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISO/IEC درادناتسا ساسا  رب  یتبقارم  یاه  یزیمم  تاعالطا و  تینما  تیریدم  متسیس  ییاهن  یزیمم  هنیمز  رد  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا  زاگ  تکرش   27001:2013
1101001045000165 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

هب رح  سدنهم  مناخ  راکرس  نامزاس  نیا  هدنیامن  اب  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هدودحم  یلیمکت و  تاعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  سامت 09127321092  هرامش 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453841-023  ، 22453844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISO/IECISO/IEC  درادناتسا درادناتسا ساسا   ساسا ربرب   یتبقارم   یتبقارم یاه   یاه یزیمم   یزیمم وو   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ییاهن   ییاهن یزیمم   یزیمم هنیمز   هنیمز ردرد   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
نانمس نانمس ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش   2700 1 :2 0 132700 1 :2 0 13

5757
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(Esprit Portal مافاین  ( ناینب  شناد  تکرش  ینامزاس  لاتروپ  رازفا  مرن  ینابیتشپ 

1101001059000054 زاین :  هرامش 
ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

مالعتسا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 9- اب  زاین  تروص  رد  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسا  دنمشهاوخ  ( Esprit Portal مافاین  ( ناینب  شناد  تکرش  ینامزاس  لاتروپ  رازفا  مرن  ینابیتشپ 

دنیامن لصاح  سامت  یداجس  سدنهم  یاقآ   88770921

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Esprit PortalEsprit Portal مافاین   ( ( مافاین ناینب   ناینب شناد   شناد تکرش   تکرش ینامزاس   ینامزاس لاتروپ   لاتروپ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5858
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مق ناتسا  زاگ   :: 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 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

6257666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاخیضوت  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - سنسیال هارمه  هب  رچپسید  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هظحالم 

1101091459000119 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان  یتس  هتسب 1  هکبش  رب  ینتبم  لاتیجید و  یتارباخم  یاه  متسیس  سنسیال  هارمه  هب  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

.ددرگ هظحالم  تسویپ  تاخیضوت  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - سنسیال هارمه  هب  رچپسید  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6121525-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: 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

ددرت6255738 لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 90) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6257102 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب ـ  رادم  نیبرود  یکینورتکلا -  روتوم  رود  لرتنک  هنایار -  لاوریاف 
 ... لنپ HMI و یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب   رچپسید   رچپسید رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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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 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6255719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001494000254 زاین :  هرامش 
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق 7 دادعت : 

1402/02/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014535 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2023/02/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  ( VX-K90 تعنص وترپ  تکرام  تعرس (  لرتنک  ویارد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو 

:: 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

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

6060

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ( ( VX-K90VX-K90 تعنص   تعنص وترپ   وترپ تکرام   تکرام تعرس (  (  تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 6161
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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 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردله / گنیتیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002799 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 300 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ناهیک اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KBH-001 لدم یگنر  یزتناف  یتشگنا  باتک  ردله  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  صقان  ینف  تاصخشم  هئارا  تروص  رد  / تسا دیئات  دروم  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردله ردله // گنیتیف گنیتیف ناونع : : ناونع 6262
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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 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

6256004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  تالاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005656 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6ETL لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 350 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میظنت و رادیرخ  تسویپ  لیاف  قبط  ار  دوخ  روتکاف  ادتبا  .دیئامن  هجوت  رادیرخ  تسویپ  لیاف  هب  طقف  طقف و  دینکن .  هجوت  الاک  تاحیضوت  دک و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هبساحم  هناماس  رد  تبث  تهج  زاین  دروم  دحاو  غلبم  ات  دیئامن  رب 350 میسقت  ار  لک  عمج  سپس 

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

23942633-021  ، 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

قیقد قیقد رازبا   رازبا تالاصتا   تالاصتا ناونع : : ناونع 6363
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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 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یباتهم گنیتیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002796 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 200 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا لماک  ینف  تاصخشم  هئارا  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباتهم یباتهم گنیتیف   گنیتیف ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 164 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ue2sxkc5qlsg4?user=37505&ntc=6256065
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6256065?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ( LBS راد (  روتوم  یاه  رنویسکس  تهج  رلرتنکولبات  هاگتسد  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000096 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هشیپ دنیآرف  اسریا  هدننک  هضرع  عجرم  هشیپ  دنیآرف  اسریا  هدنزاس  عجرم   IFCO یتراجت مان   RTU/SCADA لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم مالعتسا  طیارش  لیاف  رد  تاحیضوت  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم   ( LBS راد (  روتوم  یاه  رنویسکس  تهج  رلرتنکولبات  هاگتسد  دیرخ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081338-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  لاشرام  ولبات  رود و 3  هار  هنایاپ  اب  ولبات   2 حالصا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000762 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 5 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  لاشرام  ولبات  رود و 3  هار  هنایاپ  اب  ولبات   2 حالصا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( LBSLBS راد (  (  راد روتوم   روتوم یاه   یاه رنویسکس   رنویسکس تهج   تهج رلرتنکولبات   رلرتنکولبات هاگتسد   هاگتسد   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

لاشرام لاشرام ولبات   ولبات وو  33   رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ اباب   ولبات   ولبات   22 حالصا حالصا ناونع : : ناونع 6666
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MODULE ANALOG INPUT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ORDER NUMBER: AI-917-0066115510

FOR DSP-SLS-HIPS PANEL
TYPE: AI-917-00

1101097224000350 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نپاژ هدنزاس  روشک   YOKOGAWA یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس  گولانآ  یدورو  دربراک  هعطق  لوژام  الاک :  مان 
نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدوزفا  شزرا  نودب  روتکافشیپ  .دشاب  یم  یئزج  تالماعم  دح  هام و  کی  لیوحت  نامز  رثکادح  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  دات  گولاتاک  تیشاتید و  سکع ، نودب  صقان  ینف  تاداهنشیپ 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCSDCS نویساموتا   نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس گولانآ   گولانآ یدورو   یدورو دربراک   دربراک هعطق   هعطق لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6767

-- یتارباخم یتارباخم یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هتسب ـ  ـ  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا -  -  یکینورتکلا روتوم   روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک هنایار -  -  هنایار لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
 ...  ... وو   HMIHMI لنپ   لنپ

6868
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یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009530 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا یژایلآ  دالوف  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMOVERT-6SE7O23-4EP50-Z+C13+D72 لدم یکینورتکلا  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
JOVE VIDEO COMMUNICATION Ltd هدنزاس عجرم   JOVE VIDEO یتراجت مان   ZD325D لدم  Digital baby monitor هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یناقرق ییاضر  زاین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   POWER SYPPLY INTERFACE 40A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS یتراجت مان   Chassis Assembly W/O Power Module لدم یتارباخم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   KINCO هدنزاس عجرم   KINCO یتراجت مان   TOUCH PANEL IPC لدم  HMI لنپ الاک :  مان 
ژاتلو مشق  کینورتکلا 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 33590  ییاوه  کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX4A71101Y لدم  Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   DIODE PRECHARGE یتراجت مان   TGLS400462000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 18 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تازیهجت  دیرخ  تامدخ و  ماجنا  هار و  سیلپ  تباث  یاه  لوکساب  نویساربیلاک  تاریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000397 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیزوت نورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیزوت  نورکیم  یتراجت  مان  راتسا  ینیم  لدم  نیزوت  نورکیم  هدنزاس  عجرم  لوکساب  یلاتیجید  رگناشن  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تازیهجت  دیرخ  تامدخ و  ماجنا  هار و  سیلپ  تباث  یاه  لوکساب  نویساربیلاک  تاریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیدمحم یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  ناکم  هس  رد  هیدمحم  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  زا  یشخب  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005118000121 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  هیدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگ  تمیق  ار  ئاهب  مالعتسا  یاه  متیا  لک  دیامن و  ءاضما  رهم  ار  یرادرهش  ءاهب  مالعتسا  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3491767431 یتسپ :  دک  هیدمحم ،  یرادرهش  یلصا  نامتخاس  نیسح -  ماما  راولب  هیدمحم -  رهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32562700-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563738-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار سیلپ   سیلپ تباث   تباث یاه   یاه لوکساب   لوکساب نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 6969

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود زازا   یشخب   یشخب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاف متسیس  تراک  ددع  ریمعت 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000442 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805565-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014716 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2023/02/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاعالطا  قبط  یتاسیسات (  مالقا  فیدر   18 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو 

:: 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

ریاف ریاف متسیس   متسیس تراک   تراک ددع   ددع   3030 ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7171

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   1818 ناونع : : ناونع 7272

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6255889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لالح فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  تامدخ  ناونع : 

14014305 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2023/02/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لالح لالح فشاک   فشاک وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7373
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نالیگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم تسویپ  تاصخشم  قبط  تفن  رابنا  یناشن  شتآ  ینمیا و  تهج  یگنفت  لزان  ددع  زاسفک AF120 و 8  هاگتسد  دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم زاین 

1101092142000034 زاین :  هرامش 
نالیگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-TN900-DLTA لدم  L/min 900 تیفرظ یموینیمولآ  سنج  یناشن  شتآ  یگنفت  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناد هلون  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  ناد  هلون  یتعنص  هورگ  یتراجت  مان   NXD-001 لدم کرحتم  فک  اب  هداتسیا  زاس  هیبش  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیدیات یاراد  هک  زاگ  تفن و  هزوح  رد  زاجم  ناگدننک  نیمات  دامرف .  مالعا  تمیق  داهنشیپ  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامرف تکرش  مالعتسا  رد  دنشابیم   HSE یاه

4165763499 یتسپ :  دک  راسلگ ،  ناتسرامیب  بنج  نابایخ 142 - شبن  - راسلگ نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115068-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116924-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تهج   تهج یگنفت   یگنفت لزان   لزان ددع   ددع   88 وو     AF120AF120 زاس   زاس فکفک   هاگتسد   هاگتسد   88 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 7474
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روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ( هام  12) یسمش لاسکی  تدم  هب  تسویپ  حرش  هب  قیرحءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1402 لاس

1101000012000426 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ اضما  رهم و  سپس  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  تسا  رکذ  هب  مزال  دشابیم .  تسویپ  هب  یساوخرد  مالقا  تاصخشم  تسیل و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.

1101000330000046 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-S815IR لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

 . ددرگ اضما  رهم و  سپس  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  تسا  رکذ  هب  مزال  دشابیم .  تسویپ  هب  یساوخرد  مالقا  تاصخشم  تسیل و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220062-017 :: 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

قیرحءافطا قیرحءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7575

قیرح قیرح مالعا   مالعا یدود   یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7676
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کارا ریبکریما  یشزومآ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا لحم  زا  دیدزاب  تسویپ .  تاعالطا  قبط  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000478000138 زاین :  هرامش 

ریبکریما ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیمالاک و هئارا  هب  طونم  تمیق  هئارا  دوشیم ، هداد  تدوع  ربتعمان  تیفیک و  یب  یالاک  هدنشورف .  اب  لاسرا  هنیزه  ههام .  لقادح 4  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شابیمن لوبق  دروم  رادیرخ  اب  لاسرا  هنیزه  یدقن و  تخادرپ  لبق  زا  یطورش  طرش و  چیه 

3819693181 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  ناتسرامیب  یدهلا  ملع  یادتبا  مرخ  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33135075-086  ، 33135775-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120209-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092639000007 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  هلالس  هدننک  هضرع  عجرم   UNIPOS یتراجت مان  لدم 16072012  هچراپکی  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دود و یبیکرت  روتکتد.ددع  نبرک 2  دیسکاونوم  روتکتد.ددع  قیرح 1  مالعا  لنپ  لرتنک   . G1 هدننک نفلت  هاگتسد  اب  یناریا  دنرب  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل.ددع  قیرح 2  مالعا  ریژآ.ددع  قیرح 4  مالعا  یتسش.ددع  ترارح 16 

6814637841 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  هبعش 3  نیمز  ناریا  کناب  بنج  نیسح  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439972-066  ، 33439974-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439970-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7777

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 164 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zm268znasg9e5?user=37505&ntc=6256754
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6256754?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hjzxeyr6nl6p5?user=37505&ntc=6256758
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6256758?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256781 :: 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 

1101091762000019 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 : 
1401/11/25 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

زاگ زاگ اباب   میقتسم   میقتسم کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دابآریماردنب یتامدخ  یاهروانش  قیرح  ءافطا  پمپ  هاگتسد  لیوحت 5  لمح و  دیرخ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000118 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینایزاغ داژن  یناضمر  مرحم  هدننک  هضرع  عجرم   GIELLE یتراجت مان   FM-200 لدم قیرح  ءافطا  یناشن  شتآ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یپایک  یاقآ  هرامش 09113592750  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: 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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا   . یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  لک  هرادا  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101005427000035 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  اب  هارمه  تادنتسم  کرادم و  یمامت  تسویپ.دامن  یراددوخ  روتکاف  رد  هناگادج  تروص  هب  بصن  هنیزه  مالعا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  تادتسم  دقاف  یاه  خساپ 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: 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

یتامدخ یتامدخ یاهروانش   یاهروانش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد   55 لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8080

رورس رورس قاتا   قاتا دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگ تمیق  تهج  دیناوت  یم...و  سکاب  ریاف  هبعج  تالاصتا ،  هلول و  پمپ ،  نزخم ،  زا  معا  قیرح  ءافطا  متسیس  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09036506603 دیروآ لمعب  دیدزاب  لحم  زا  قیقد 

1101092064000021 زاین :  هرامش 
ناجیهال رختسا  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یسوفا یفیرش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  روآ  نف  دنهس  یتراجت  مان   SF600 لدم یناشنشتآ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

مازلا هنوگره  تیاعر  مدع  دشاب و  یناریا  یالاک  زا  تیامح  لخاد و  دیلوت  ناوت  یرثکادح  نوناق  ساسا  رب  تسیاب  یم  رظن  دروم  تامدخ  ای  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  مالقا  یخرب  تسرهف.ددرگ  یم  هدننک  تکرش  فذح  بجوم 

4414675311 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  یصصخت  هاگنامرد   - تفن تکرش  بنج  - رختسا یوربور  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42347637-013  ، 42338100-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338100-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکاب سکاب ریاف   ریاف هبعج   هبعج تالاصتا ،  ،  تالاصتا وو   هلول   هلول پمپ ،  ،  پمپ نزخم ،  ،  نزخم زازا   معا   معا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یعامتجا  نیمات  یزابهش  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا لمح  هنیزه  دوش  لماک  هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   - رورس قاتا  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  زاین  دروم 

1101090574000005 زاین :  هرامش 
یزابهش دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

بسک تهج  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  زاین  دروم  مالقا  لمح  یاه  هنیزه  هلک  دوش  لماک  هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لصاح  سامت  یتسویپ  کرادم  رد  هدش  مالعا  سانشراک  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا 

 : یتسپ دک  نادمه ،  یعامتجا  نیمات  یزابهش  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  رگادوس  هچوک  شبن  امن  ناهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516795546

38214959-0813  ، 38214970-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38214959-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 8383

قیرح قیرح افطا   افطا هبهب   طوبرم   طوبرم لباک   لباک وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   دود   دود روتکتد   روتکتد فیدر   فیدر   1010 ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاضاقت رد  هدش  دیق  یاهدنری  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدننک  نیمات  اب  ارجا  بصن و   ) تسویپ  0220143

1101001034006343 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

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

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

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

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

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

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

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

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

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

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

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

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

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  اضاقت  هرامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0220143  هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درونجب قیرح  مالعا  متسیس  رارقتسا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093354000081 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  روشک    قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 384606057  اب  ماهبا  هنوگره  تروصرد  هدش  هئارا  سیون  شیپ  رد  دادرارق  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184935987 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   – 9 یقداص دیهش  یقداص - دیهش  راولب  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266037-051 :: 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

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000763 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک  اناوت 07132142545 – یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
38390

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب درونجب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8585

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  4545   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ارتیاه  میسیب  طبار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003194000034 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813731148 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یتشهب  رتکد  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226031-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247238-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارتیاه ارتیاه میسیب   میسیب طبار   طبار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( نارهاوخ  ) داژن یمشاه  دیهش  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت 09155100018  - تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  : مهم

1101092955000064 زاین :  هرامش 
 ( نارهاوخ داژن (  یمشاه  دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PAB-4-80 HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/11/30 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 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  5 دادعت  VGA 10 m لباک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 5   VGA 15 m لباک

ددع دادعت 10   green GM400 سوم
ددع دادعت 10   green GK302 دروبیک

هقلح دادعت 2   Cat6 Utp Legrand هکبش لباک 
ددع دادعت 10   usb هیذغت  engenius u120 رکیپسا

ددع دادعت 10   viera -vi4210 تسده

9177797316 یتسپ :  دک  هواک ،  دیهش  راولب  یادتبا  یمالسا -  یروهمج  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38761500-051  ، 38798601-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38784320-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد میس   میس سوم   سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   هکبش -  -  هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس وگوگ   دنلب   دنلب ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس هکبش و  تازیهجت  هارمهب  تنیالک  نیت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000239 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  در  یداهنشیپ  تمیق  ماجنا  مدع  تروص  رد  دوش  یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  امتح  ینف  تاصخشم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تکرش  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 2

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد ناتسرهش   115 سناژروا زکرم  تنرتنیا  هکبش  تازیهجت  دشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094598000001 زاین :  هرامش 

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C3560-8PC-S لدم  Catalyst 3560 تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461863915 یتسپ :  دک  لوسر ،  ترضح  نابایخ  نیبملا و  حتف  یرتم  راولب 45  نیب  - یضاق هللا  تیآ  نابایخ  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42254391-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42254511-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هارمهب   هارمهب تنیالک   تنیالک نیت   نیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

سناژروا سناژروا زکرم   زکرم تنرتنیا   تنرتنیا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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

6256012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا.تسویپ  تاصخشم  حرش و  هب  زاین  دروم  یالاک  هباشم .  دکنریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000038 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   GM338 لدم  GHz 174 سناکرف لاتیجید  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ریذپ  ناکما  هطوبرم  هرادا  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  کی  لقادح  تخادرپ  .درادن  دوجو  تخادرپ  سپ  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف لاتیجید   لاتیجید میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یتساوخرد  مالقا  تاصخشم  تفایرد  یارب  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  حرش  قبط  یکینورتکلا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامن هعجارم  همیمض  لیاف 

1101091592001413 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 3400-48G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

داریه تراجت  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G8 لدم تروپ  رورس 2  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  هب  یتساوخرد  مالقا  تاصخشم  تفایرد  یارب  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  حرش  قبط  یکینورتکلا  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامن هعجارم 

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   22 رورس   رورس هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس رتویپماک -  -  رتویپماک ولف   ولف ناونع : : ناونع 9292

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 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

6256033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تساوخرد هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  )cabi leviton UTP6Z cat6 LSZH 305M لانیجروا نیبرود  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092998000080 زاین :  هرامش 

زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بونج هاگرگنل  نایل  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   LEVITON هدنزاس عجرم  یرتم  یلور  هتسب   UTPAR-MLS لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/11/23 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا نیبرود   نیبرود لباک   لباک ناونع : : ناونع 9393
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SAN SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CTX DS- 6610B

1101091574001195 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   BASE 16 FULL FABRIC PORTS ENABLED SAN SWITCH 8/24 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ عوجر  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 

دشب یم  هدنشورف  هدهع  رب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و 

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

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN SWITCH SAN SWITCH CTX DS-  6610BCTX DS-  6610B ناونع : : ناونع 9494

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

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

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

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

6256095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ - چوس - روتینام سیک - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091882000090 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 49 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  تراهم _  نابایخ  سراف _  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153461

31145201-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294533-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ -- چوس چوس -- روتینام روتینام سیک - - سیک ناونع : : ناونع 9595
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6256119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001826 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSTSTD10MM لدم  m 10 لوط دم 50  یتلام   ST-ST دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

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

نفلت 53183711 .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد  .دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک ناونع : : ناونع 9696
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب   2960XR24PSL وکسیس هکبش  چیئوس  دیرخ  هباشم !  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000206 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CISCO هدنزاس عجرم  روکف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش تمیق  مالعا   2960XR24PSL لدم افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش مالعا  هدننک  یتناراگ  تکرش  طیارش و 

.تسا یمازلا  یتساوخرد  تاصخشم  نیع  هدشرهم  ربتعم و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 

03133998100 و 8117 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت تاحیضوت قباطم   قباطم ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     29602960 XR24PSLXR24PSL وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ هباشم !  !  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9797

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش وشلباک   وشلباک یتارباخم -  -  یتارباخم هکبش   هکبش وشلباک   وشلباک ینغور - - ینغور هتشر   هتشر هسهس   لصفم   لصفم یایا -  -  هرکرک   هرکرک یموینیمولآ   یموینیمولآ راد   راد ششوپ   ششوپ قرو   قرو ناونع : : ناونع 9898
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وشلباک / لوریف / لصفم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002797 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارگ عادبا  هدنزاس  عجرم   mm 0/5 تماخض  m 0/92 ضرع  m 30 لوط یترارح  قیاع  ظفاحم   mm 32 ماگ یا  هرکرک  یموینیمولآ  راد  ششوپ  قرو  الاک :  مان 

هدیدپ
عبرم رتم  10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هدیدپ نارگ  عادبا  هدنزاس  عجرم   mm 0/25 تماخض  m 1 ضرع  m 30 لوط یترارح  قیاع  ظفاحم   mm 5 ماگ یا  هرکرک  یموینیمولآ  راد  ششوپ  قرو  الاک :  مان 

عبرم رتم  10 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

راک بسچ  لباکرس  تکرش   kV 24 برس کت  حرط  ینغور  هتشر  هس  لصفم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
انبم نژون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انبم  نژون  هدنزاس  عجرم   mm^2 16 زیاس یسم  سنج  یتارباخم  هکبش  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

انبم نژون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انبم  نژون  هدنزاس  عجرم   mm^2 25 زیاس یسم  سنج  یتارباخم  هکبش  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا زاین  تروص  رد  هنومن  ینف و  تاصخشم  هئارا  / تسا دیئات  دروم  یناریا  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  رتم  رادقم 5000  هب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000207 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدابآریخ 09125322710 یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014695 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6256645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم 2000 تروصب یدنق  دیهش  کرام   ( طقف  ) یرون ربیف  لباک  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

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ربرب   قبطنم   قبطنم رتم   رتم   50005000 رادقم   رادقم هبهب   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9999

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 100100
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کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد ود  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000179 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  هیلخت  یریگراب  لقن  لمح و  هنیزه.دوش  هیهت  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  قبط  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .لاوریاف  هاگتسد  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  ود  تخادرپ  تسیمازلا .)) ورین  ترازو  تسیل  رودنو  اجاو و  اتفا و  زوجم  )) .دشابیم

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد ودود   لاوریاف   لاوریاف 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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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم هاگتسد  ود   2960X هاگتسد و هس   C2960 دشاب یم  دیئات  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تساوخرد 

1101050213000040 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
برغ یروآ  نف  ربا  هدنزاس  عجرم   CISCO یتراجت مان   2960X-24 PORT لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

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

یم تساوخرد  دروم  هاگتسد  ود   2960X هاگتسد و هس   C2960 دشاب یم  دیئات  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6256861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دیفس -  زورک  جوز  یتارباخم 10  لانیمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001663 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PP616 لدم  in 19 زیاس  CAT6 تروپ یطابترا 16  هکبش  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دیفس -  زورک  جوز  یتارباخم 10  لانیمرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6257141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هبعش  جنپ  هب  هنایلاس  تنرتنیا  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000032 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یسررب  هعلاطم و  تقد  هب  دادرارق  یاهدنب  طیارش و  هیلک  ددرگ .  یرازگراب  ءاضما و  رهم و  تسویپ  دادرارق  شیپ  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دیفس -  -  دیفس زورک   زورک جوز   جوز   1010 یتارباخم   یتارباخم لانیمرت   لانیمرت ناونع : : ناونع 103103

کناب کناب هبعش   هبعش جنپ   جنپ هبهب   هنایلاس   هنایلاس تنرتنیا   تنرتنیا کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FG-100F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000162 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-100F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ههامکی - هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6257179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000742 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-515SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-920 لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.داشبیم هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FG- 100FFG- 100F لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 105105

لباک لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF تسیل قبط  دراوم  هیقب  هارمه  هب  مایت  تینوی  یراوید 9  کر  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000292 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3309 لدم  cm 54 عافترا  33x57 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358041559  – 06153527283 روپ :  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  یرادا : یاه  تعاس  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  مدوم  هیهت  ویوورکیام و  کنیل  سیورس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000534 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

39902983 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
33967474 - 

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   PDFPDF  تسیل تسیل قبط   قبط دراوم   دراوم هیقب   هیقب هارمه   هارمه هبهب   مایت   مایت تینوی   تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   ناونع : : - - ناونع 107107

مدوم مدوم هیهت   هیهت وو   ویوورکیام   ویوورکیام کنیل   کنیل سیورس   سیورس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6257409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090864000026 زاین :  هرامش 

نادمه یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAXTOR یتراجت مان   INTERNAL لدم  GB 320 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Viking FS 1610U NAS لدم  TB 16 تیفرظ  external OS windows unified data storage server 2003x32 کسید دراه  الاک :  مان 

گربدنت
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 

رازفا نایوگ  یسدنهم 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

سوواط رتویپماک  یدیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEXT یتراجت مان   psu-850 لدم هنایار  هیذغت  عبنم  لماک  درب  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ینالغب سابع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AWM یتراجت مان  لدم 2919   VGA ریوصت لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

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

دشاب اراد  ار  تسویپ  تسیل  تاصخشم  آقیقد  دیاب  الاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517171135 یتسپ :  دک  حتفم ،  دیهش  هدکشناد  نیروش  هداج  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32680750-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32680757-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6257481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو هکبش  تازیهجت  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000768 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نژیو ادیو  هدننک  هضرع  عجرم   Aztech یتراجت مان   WL556E لدم سلریاو  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  زاگ  تکرش  یتارباخم  یاه  لکد  سیورس  ضیوعت و  تاریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000164 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453841-023  ، 22453844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 1101 10

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه لکد   لکد سیورس   سیورس وو   ضیوعت   ضیوعت وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6257556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ییویدار  هکبش  میسبیب و  ریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000295 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار هکبش   هکبش وو   میسبیب   میسبیب ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1121 12
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قرشلامش 2 نهآ  هار  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 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

6257580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطک  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001158000055 زاین :  هرامش 

(2) قرشلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-50B لدم  Fortigate هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم رظن  دم  تسویپ  تسیل  مالقا  .تسیمازلا  روتکافشیپ  لاسرا.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یدمحم  یاقا  هرامش 01731282318  اب  لاوس  تروص  رد 

4919746595 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  هاگتسیا  - لانیمرت بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31282424-017  ، 32687911-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32687801-017 :: 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  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک یزاگ  هاگورین  رتویپماک  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000072 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   X2-10GB-SR لدم هنایار  چیئوس  هکبش  تنرتنیا   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 113113

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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کناب تسپ  یتلود  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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  رورس  رواپ  چوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000261 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنیزه دوش -  یراذگراب  هناماس  رد  یلک  تمیق  روتکاف و  شیپ  دوش -  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف  تسویپ -  لیاف  قباطم  رورس  رواپ  چوس و  دیرخ  - 

.دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  یلک  تمیق  روتکاف و  شیپ  دوش -  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف  تسویپ -  لیاف  قباطم  رورس  رواپ  چوس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش - 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6255719main یو تیگ  زونگاید  یاهرتویپماک   ctc یروتارپا لناپ  یمیالع  لرتنک  لناپریمعت 
مالعتسادانسا ساسارب  یمیالع  یاه  متسیس  یسناکرف  کارت  تراکوروتارنژدکو 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روما6255882 نامزاس  هداد  زکارم  اه و  تیاس  هدودحم  رد  لماع  ریغ  دنفادپ  نامزاس  قابطنا  یزیمم و 
تساوخرد قباطم  یتایلام 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 24)لاوریاف6255974 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 24)لاوریاف6256015 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6256220 یرروانف  دحاو  تینما  هکبش و  ینابیتشپ  هحفص 24)هنیزه  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناسمه6256240 یاوتحم  شیاپ  عماج  هحفص 24)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ6256244 سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هحفص 24)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رورس رورس رواپ   رواپ وو   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

عماج6256249 تسرهف  هحفص 24)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ6256294 سنسیال  هارمه  هب   FortiGate 600F لاوریاف هحفص 24)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بعش6256317 طقف ) اهریگزد   ) یتظافح متسیس  یشک  لباک  زاین و  دروم  مالقا  هیهت  هحفص 96)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازفا6256478 مرن  تالوصحم  هلاس  ود  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیدمت ، ) دیرخ ( 
تکرش  Kaspersky یتینما

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیفرظ 62566274 هنایار  شفنب  کسید  دراه  -NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  هتسب - رادم  نیبرود 
TB

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تنرتنیا6257083 زا  تنرتنیا  هکبش  یزاسادج  رازفا  مرن  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6257102 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب ـ  رادم  نیبرود  یکینورتکلا -  روتوم  رود  لرتنک  هنایار -  لاوریاف 
 ... لنپ HMI و یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناکسا6257105 یتشادهب و  یاه  تراظن   - جح زا  شیپ  تانیاعم  یاه  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و 
لماوع

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6257165 یزیمم  تاعالطا و  تینما  تیریدم  متسیس  ییاهن  یزیمم  هنیمز  رد  تامدخ  هئارا 
نانمس ناتسا  زاگ  تکرش   ISO/IEC 27001:2013 درادناتسا ساسا  رب  یتبقارم 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  دیئامن  هعجارم  تسا  هدش  دیق  تسویپ  تسیل  رد  لماک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101095143000533 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یئاراد یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  ولبات  هدنزاس  هدهعب  بصنو  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  رد  ولبات  بصنو  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فسوی رتکد  هرامشاب 09163302694و09358099924 هریغو  ینف  یگنهامه  یراک  زور  هطوبرم 30 سانشراک  دیئاتو  بصن   / لیوحت زادعب  باسح  هیوست 

یناینالغب

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1161 16
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک مرف و  تلپ  هیاپ و  یزادنا  هار  بصن و  یحارط و  لاو و  وئدیو  چنیا  روتینام 55  ددع  یزادنا 4  هار  بصن و  یرادیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هحفص  2 تسویپ (  تسیل  قباطم  بوغرم   HDMI

1101001407000249 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.دسرب هاگدورف  یت  یآ  هرادا  دات  هب  هدوب و  بسانم  تیفیک  یارادو  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  تامدخ  والاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 
نایدیفس 01133718100 سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک وو   مرف   مرف تلپ   تلپ وو   هیاپ   هیاپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یحارط   یحارط وو   لاو   لاو وئدیو   وئدیو چنیا   چنیا   5555 روتینام   روتینام ددع   ددع   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع
HDMIHDMI

1171 17
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001819 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمارآ اضریلعدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   125x56 cm زیاس یسکلپ  سنج  یرادا  تانالعا  ولبات  الاک :  مان 

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

نایسراپ تراجت  دنویپ  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   shenzhen hengcai هدنزاس عجرم   LED تانالعا ولبات  دربراک   HD لدم هعطق  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

نفلت.دشاب 53183711 یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد.دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارانچ 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEDLED  تانالعا تانالعا ولبات   ولبات دربراک   دربراک   HDHD  لدم لدم هعطق   هعطق درب   درب یسکلپ -  -  یسکلپ سنج   سنج یرادا   یرادا تانالعا   تانالعا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 118118

امن امن تهج   تهج ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات یدیشروخ -  -  یدیشروخ دینارب   دینارب فرط   فرط ودود   زازا   امن   امن تهج   تهج ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات طایتحا -  -  طایتحا گنربش   گنربش ثلثم   ثلثم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
...و ...و یدیشروخ -  -  یدیشروخ نوروش   نوروش

1191 19
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یگنهامه تهج  ناهط  یاقآ  دشاب 09153822683  دیاب  توسیپ  تسیل  قبط  اه  ولبات  تاصخشم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093439000093 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نارانچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اناد قفش  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   40x45 cm زیاس طایتحا  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اردص  ددرت  نامرآ  هدنزاس  عجرم   60x60 cm زیاس یدیشروخ  دینارب  فرط  ود  زا  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ماگ یدهم  یشهوژپ 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

یشهوژپ یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اردص  ددرت  نامرآ  هدنزاس  عجرم   60x60 cm زیاس یدیشروخ  نوروش  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ماگ یدهم 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

عجرم نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-411 دک  50x75 cm زیاس زبس  لیطتسم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 52 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B 348 دک  1050x610 mm زیاس نلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  هیالود  ینمیا  هکشب  ریگ  هبرض  الاک :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-22122 دک  60x60 cm زیاس یبآ  عبرم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

عجرم نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-22150 دک  20x60 cm زیاس زمرق  لیطتسم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502004202   60x30 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  ریسم  تیاده  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361657519 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  یادتبا  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46126544-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122344-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  نارهت (  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  لیردراگ  هیاپ  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000208 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 120120
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ناتسا (  لک  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  تاقلعتم  اب  لیردراگ  تازیهجت  هحفص و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000653 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسا (  (  ناتسا لکلک   یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم اباب   لیردراگ   لیردراگ تازیهجت   تازیهجت وو   هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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تشر یرادرهش  راهچ  هقطنم   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم تهج  تسویپ  یاه  تسیل  قبط  یبناج  تاقلعتم  نیبرود و  لماش  یتظافح  یاه  متسیس  تازیهجت و  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشر یرادرهش  راهچ 

1101090577000043 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش راهچ  هقطنم  تهج  تسویپ  یاه  تسیل  قبط  یبناج  تاقلعتم  نیبرود و  لماش  یتظافح  یاه  متسیس  تازیهجت و  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشر

4159665987 یتسپ :  دک  هقطنم 4 ،  یرادرهش  - یراختفا دیهش  راولب  - یزاسخی نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33561486-013  ، 33561483-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33561483-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غارچ بصن  یریگ و  رک  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000548 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک مامتا  سپ  تخادرپ  هدازیلع .  تاعالطا 09128612088 م  بسک  تهج  سامت  تسویپ .  تاصخشم  قبط  ارجا  طیارش  دابارهم .  ارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپژد دیرخ 02161023162  سانشراک  یراک .  زور  رظان و 15  دیئات 

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

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود لماش   لماش یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 122122

غارچ غارچ بصن   بصن وو   یریگ   یریگ رکرک   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 123123
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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 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناگراهچ ینمیا  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006340 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینارمع ربکا  یلع  ریم  هدننک  هضرع  عجرم   48x14 cm زیاس هقنزوذ  لکش  ینمیا  هدنهدرادشه  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناگراهچ ینمیا  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
01107 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناگراهچ هناگراهچ ینمیا   ینمیا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 124124
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  - ناجنز یرادرهش  رد  یتسویپ  لیاف  قبط  یکیفارت  درس  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن یراذگراب  سپس  و 

1101005220000274 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتمولیک 150 دادعت : 

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

یراذگراب سپس  هدومن و  اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  - ناجنز یرادرهش  رد  یتسویپ  لیاف  قبط  یکیفارت  درس  گنر  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هدومن   هدومن اضما   اضما وو   رهم   رهم تمیق   تمیق تبث   تبث زازا   سپسپ   ارار   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل -- ناجنز ناجنز یرادرهش   یرادرهش ردرد   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
.دیئامن .دیئامن یراذگراب   یراذگراب سپس   سپس

125125
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هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  هیاپ  ددع  تسویپ و 4  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  یکیفارت  هدنرامش  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000079 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روکار یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یهجو  تشه  لدم   m 6 زیاس ییامنهار  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  یدیشروخ  یرون  متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  یا  هناخ  کت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  داژن  سابع  یاقآ  نفلت 09187316009  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6255719main یو تیگ  زونگاید  یاهرتویپماک   ctc یروتارپا لناپ  یمیالع  لرتنک  لناپریمعت 
مالعتسادانسا ساسارب  یمیالع  یاه  متسیس  یسناکرف  کارت  تراکوروتارنژدکو 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دینارب6257204 فرط  ود  زا  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  طایتحا -  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات 
...و یدیشروخ -  نوروش  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  یدیشروخ - 

هحفص 80) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

رهش6257300 حطس  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  زا  یشخب  یزادنا  هار  هحفص 38)بصن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج یایا   هناخ   هناخ کتکت   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ییامنهار -  -  ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 164 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8wzrqvpcjebnr?user=37505&ntc=6257554
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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 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم رب  یتساوخرد و 10  یاهالاک  دادعت  عون و  تسیل  گرب  ساسا 1  رب  ددرت  لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . رادیرخ طیارش  گرب  ینف و 1 

1101001413000004 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNS لدم دنلب  یا  هشیش  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رب یتساوخرد و 10  یاهالاک  دادعت  عون و  تسیل  گرب  ساسا 1  رب  ددرت  لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  دیرخ  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هدافتسا  دک  ناریا  نیمه  زا  طقف  افطل  رادیرخ .  طیارش  گرب  ینف و 1  تاصخشم 

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

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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 164 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xablqct7ad853?user=37505&ntc=6255738
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6255738?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درگتشه دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبدرگتشهدیدجرهشرد عقاو  ناناوجو  نهیم  یشزرو  یاه  عمتجم  یقرب  ییوشک  کیتاموتا  بردددع  4 بصنو لمح  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  هام  1 تدم

1101001290000050 زاین :  هرامش 
درگتشه دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
کف نمیا  نازاس 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخ تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک.دامن  لصاح  سامت  02644264004 هرامشاب لاوس  هنوگرهزورب  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یعامتجا  نیمات  همیب  باسحاصافم  هئارا  هب  طونم  ییاهندرکراک 

یتسپ دک  درگتشه ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   - هلحم 4 زاف 2   - درگتشه دیدج  رهش  نیوزق ،   - نارهت نابوتا  رتمولیک 65  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3361959383 : 

44260311-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4460320-026 :: 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

یقرب یقرب ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا بردددع   بردددع 44 بصنو بصنو لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 164 ھحفص 92 
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گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یدالوف  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000110 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یدالوف   یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 164 ھحفص 93 
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درگتشه دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبدرگتشهدیدجرهشرد عقاو  ناناوجو  نهیم  یشزرو  یاه  عمتجم  یقرب  ییوشک  کیتاموتا  برد  ددع  4 بصنو لمح  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  هام  1 تدم

1101001290000051 زاین :  هرامش 
درگتشه دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
کف نمیا  نازاس 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخ تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک.دامن  لصاح  سامت  02644264004 هرامشاب لاوس  هنوگرهزورب  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یعامتجا  نیمات  همیب  باسحاصافم  هئارا  هب  طونم  ییاهندرکراک 

یتسپ دک  درگتشه ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   - هلحم 4 زاف 2   - درگتشه دیدج  رهش  نیوزق ،   - نارهت نابوتا  رتمولیک 65  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3361959383 : 

44260311-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4460320-026 :: 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

یشزرو یشزرو یاه   یاه عمتجم   عمتجم یقرب   یقرب ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ددع   ددع 44 بصنو بصنو لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 164 ھحفص 94 
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فیرش یتعنص  هاگشناد  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 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SV040IG5AH رترونیا تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاو ولیک  روتوم 5.5  رود  لرتنک  - 

KW1.1 رود یمونیمولآ 1500  نژوتوم  - 
1201092205000379 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
SV040IG5AH رترونیا - - 

تاو ولیک  روتوم 5.5  رود  لرتنک  - 
KW1.1 رود یمونیمولآ 1500  نژوتوم  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075614-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KW1.1KW1.1 رود   رود   15001500 یمونیمولآ   یمونیمولآ نژوتوم   نژوتوم تاو -  -  تاو ولیک   ولیک   5.55.5 روتوم   روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک  -  - SV040 IG5AHSV040IG5AH  رترونیا رترونیا ناونع : : - - ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  رگ و ....  تئارق  رلرتنک  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000103 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هلالک رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  یزادنا  هار  بصن و  هیلخت و  لیوحت  لمح  یریگراب  یاه  هنیزه  هیلک  دوش .  یرازگراب  اضما  رهم  روتکاف  شیپ  هارمهب  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هلالک  هاگدورف  لیوحت  لحم  دشابیم .  هدننک 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ.دشاب  هتشاد  یناوخمه  تساوخرد  اب  اقیقد  تاصخشم.تسویپ  قبط  سانجا  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا یکیکفت 

1101030128000299 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تساوخرد قبط  اقیقد  اهالاک.تسیرابجا  تساوخرد  تاصخشم  رکذ  اب  قیقدو  یکیکفت  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ.دشاب  هتشاد  یناوخمه  تساوخرد  اب  اقیقد  تاصخشم.تسویپ  قبط  سانجا  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا یکیکفت 

1101030128000298 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسیمازلا یکیکفت  روتکاف  شیپ.دشاب  هتشاد  یناوخمه  تساوخرد  اب  اقیقد  تاصخشم.تسویپ  قبط  سانجا  تساوخرد  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 133133

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا - تسویپ حرشب  رهشکین  لباز و  ، رهشناریا ، ناوارس ، نادهاز یاهرهش  رد  هپس  کناب  بعش   NVR نیبرود و بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک 

1101004794000146 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یمیحر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QUEEN یتراجت مان   QN-D6211DRSH لدم تباث  ماد  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: 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

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 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

6256030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  ناتسرامیب -  یریوصت  تراظن  متسیس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000287 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دوشیم مالعا  لحم  دیدزاب  هدنرب و  مالعا  زا  سپ  نیبرود  تاصخشم  تسویپ -  قبط  ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  زیهجت  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  یلام -  روما  لوئسم  تنامض  اب  راد  تدم  تخادرپ  یمازلا -  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NVRNVR وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناتسرامیب -  -  ناتسرامیب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 136136

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف  افطل   ...- ناوخ و کالپ  ، تعرس فلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن یراذگراب  سپس  ، هدومن اضما  رهم و  تمیق 

1201005220000529 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یاه لیاف  افطل  - یتسویپ لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  رد  یریوصت  تراظن  ناوخ و  کالپ  ، تعرس فلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هیهت  - 
.دیئامن یراذگراب  سپس  ، هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یتسویپ لیاف  قبط   1 دادعت : 

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

- یتسویپ لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  رد  یریوصت  تراظن  ناوخ و  کالپ  ، تعرس فلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یراذگراب  سپس  ، هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق تبث   تبث زازا   سپسپ   ارار   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل  ...-  ...- وو ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ ،، تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.دیئامن .دیئامن یراذگراب   یراذگراب سپس   سپس ،، هدومن هدومن اضما   اضما وو   رهم   رهم
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  نارهت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  دادعت  تاصخشم و  قباطم  نآ  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  امتح  امتح 

1101030527000149 زاین :  هرامش 
نارهت ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733151 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  یبط  زکرم  بیرق  رتکد  نابایخ  زرواشکراولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61472101-021  ، 61479-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66930024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ امتح   امتح امتح   امتح امتح   امتح تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم بانیم و  شیک و  مشق و  بعش  طقف ) اهریگزد   ) یتظافح متسیس  یشک  لباک  زاین و  دروم  مالقا  هیهت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسویپ تامالعتسا  ساسا  رب  افرص  سابعردنب 

1101003781000069 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبعش 4 دادعت : 

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

ساسا رب  افرص  سابعردنب  یزکرم  بانیم و  شیک و  مشق و  بعش  طقف ) اهریگزد   ) یتظافح متسیس  یشک  لباک  زاین و  دروم  مالقا  هیهت  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدننک  نیمات  تادنتسم  هرمه  هب  هناماس  رد  تسویپ  تامالعتسا  قاحلاو  دات  لیمکت و  تسویپ -  تامالعتسا 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش طقف ) ) طقف اهریگزد   اهریگزد  ) ) یتظافح یتظافح متسیس   متسیس یشک   یشک لباک   لباک وو   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا هیهت   هیهت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 139139
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ریبدت یصصخت  قوف  یصصخت و  یاه  کینیلک  کینیلک و  ید   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  طیازش  ساسا  رب  قباطم و  مرتحم  ناگدننک  تکرش  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094715000012 زاین :  هرامش 

ریبدت یصصخت  قوف  یصصخت و  یاه  کینیلک  کینیلک و  ید  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا   IAP.NC-P3222S لدم لسکیپ  اگم  ود  یتعنص  سکاب  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت 
هاگتسد 70 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  طیازش  ساسا  رب  قباطم و  مرتحم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715793731 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  یور  هبور  رامع  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3462420-044  ، 33462511-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462511-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TBTB  44 تیفرظ   تیفرظ هنایار   هنایار شفنب   شفنب کسید   کسید دراه   دراه -- NVRNVR هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 140140
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6257163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000038 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  طیارش  ریاس   - دشاب یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  جرد  تسویپ 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: 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

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

USB3 ریوصت یجورخ  تروپ  یاراد   FULL HD 60P1080 نشولوزر موز  لاکیتپا   20X موز یاراد  سنارفنک  وئدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  ددع  هجرد 3  شخرچ 360 

1101092036000111 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   PCS-XG80P لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هجرد شخرچ 360   USB3 ریوصت یجورخ  تروپ  یاراد   FULL HD 60P1080 نشولوزر موز  لاکیتپا   20X موز یاراد  سنارفنک  وئدیو  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا  ددع   3

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314422-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 141141

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 142142
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کارا هاگدورف  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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس ریز  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000071 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصوصخ تینما  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تخاس ریز  نیبرود و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.....چوس - دراه - ینوریب نیبرود  - یلخاد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000179 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ات  لمح  هنیزه  - دشابیم رظندم  دنرب  اب  تیولوا  - دوش هعلاطم  تقد  هب  افطل  دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09191968511- سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  - ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  افطل  - دشابیم هدنشورف  اب  هدکشناد 

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریز   ریز وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 143143

.....چوس .....چوس -- دراه دراه -- ینوریب ینوریب نیبرود   نیبرود -- یلخاد یلخاد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت  لاناک  کت  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000619 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGI CAP یتراجت مان   DS-6101 HFI-IP لدم هتسبرادم  نیبرود  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  یراذگ  راب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513327-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6255719main یو تیگ  زونگاید  یاهرتویپماک   ctc یروتارپا لناپ  یمیالع  لرتنک  لناپریمعت 
مالعتسادانسا ساسارب  یمیالع  یاه  متسیس  یسناکرف  کارت  تراکوروتارنژدکو 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج6256368 تاقلعتم  نیبرود و  لماش  یتظافح  یاه  متسیس  تازیهجت و  دیرخ  هحفص 84)تساوخرد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6257102 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب ـ  رادم  نیبرود  یکینورتکلا -  روتوم  رود  لرتنک  هنایار -  لاوریاف 
 ... لنپ HMI و یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6257300 حطس  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  زا  یشخب  یزادنا  هار  هحفص 38)بصن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 145145

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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1 ددع  NVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PATCH CORD 7FT ددع 2

1201091915000484 زاین :  هرامش 
ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  تاصخشم  دنرب و  هئارا   / دشاب الاک  نیرتبوغرمو  نیرتهب  زا  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  تسویپ  رد  مالعتسا  طیارش  مرفو  دادعت  حرش و  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

6256017NVR نیبرود و بصن  هحفص 96)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6256023PATCH CORD 7FT ددع 2 1 ددع  NVR(106 هحفص )  nvrnvr

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

تیفرظ 62566274 هنایار  شفنب  کسید  دراه  -NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  هتسب - رادم  نیبرود 
TB

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

PATCH CORD 7FTPATCH CORD 7FT ددع ددع 22   11 ددع ددع   NVRNVR ناونع : : ناونع 146146

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

روانش6255783 قیرح  مالعا  یاهروسنس  تازیهجت و  هحفص 13)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6256546 مالعا  یدود  هحفص 47)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بصن6256754 قیرح و  مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6256758 مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6257295 افطا  هب  طوبرم  لباک  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 47)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

درونجب6257440 قیرح  مالعا  متسیس  رارقتسا  هحفص 47)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سلریاو6257481 هکبش  تازیهجت  هعومجم  هحفص 58)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

افطل6256046  ...- ناوخ و کالپ  ، تعرس فلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هیهت 
.دیئامن یراذگراب  سپس  ، هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6256340 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، ناوخارف 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4010978: اضاقت تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تیوه 1 - صیخشت  ناکما  اب  نانکراک  ددرت  تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001656 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

4010978: اضاقت تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تیوه 1 - صیخشت  ناکما  اب  نانکراک  ددرت  تبث  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیوه تیوه صیخشت   صیخشت ناکما   ناکما اباب   نانکراک   نانکراک ددرت   ددرت تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 147147
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دنرپ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001077000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256884 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرط یاهزاف  یعرف  رباعم  زا  یخرب  یمالسا و  یروهمج  یمالسا ،  بالقنا  هر ،)  ) ینامیلس رادرس  ددرترپ  یاهراولب  یلوط  یشک  طخ  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنرپ  دیدج  رهش  رهم  نکسم 

دنرپ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیلانآ  لودج  اب  قباطم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

28,350,447,300 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,417,522,365 نیمضت :  غلبم 

 : مهم هجوت  نیمضت :  تاحیضوت 
رهش نارمع  تکرش  هناخ  ریبد  هب  خروم 07/12/1401  هبنشکی  زور  رهظ  تعاس 16  ات  هدش ،  رهم  کال و  تروص  هب  نیمضت )  فلا ( تکاپ  لصا  لاسرا  تلهم  نیرخآ  *

 ( ددرگ یمن  ییاشگزاب  تاکاپ ب و ج  نیمضت ، )  فلا (  تکاپ  لصا  هیارا  مدع  تروص  رد  .دشاب (  یم  یمازلا  دنرپ  دیدج 
دشاب .  یم  یمازلا  ج )  ) و ب )  ) یاه تکاپ  داهنشیپ  دانسا  یکینورتکلا  یاضما  ** 

10:00 تعاس : 1402/03/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارمع تکرش  مالس ،  هاگنامرد  یوربور  زاف 4 ،  دنرپ ،  دیدج  رهش  هواس ،  نارهت -  نابوتا   ، 3761315917 یتسپ :  دک  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دنرپ دیدج  رهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6255738 لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 90) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تیوه6256001 صیخشت  ناکما  اب  نانکراک  ددرت  تبث  هحفص 20)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

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

ددرترپ6256395 یاهراولب  یلوط  یشک  طخ  ییارجا  هحفص 18)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرترپ6256884 یاهراولب  یلوط  یشک  طخ  ییارجا  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 20)هصقانم  ددرت  ( ددرت

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

دینارب6257204 فرط  ود  زا  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  طایتحا -  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات 
...و یدیشروخ -  نوروش  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  یدیشروخ - 

هحفص 80) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

ددرترپ ددرترپ یاهراولب   یاهراولب یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 148148
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6257673 لیاف  حرشب  ددرت  لرتنک  تیگ  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 90) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

افطل6256046  ...- ناوخ و کالپ  ، تعرس فلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هیهت 
.دیئامن یراذگراب  سپس  ، هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفن ابص  ینامتخاس  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6256444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیاین  هژورپ  قیرح  ربارب  رد  مواقم  یاه  برد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیاین هژورپ  زاین  دروم  قیرح  ربارب  رد  مواقم  یاهبرد  ژالگر  بصن و  بصن و  لحم  ات  لمح  یریگراب  یزادناراب  دیرخ  تهج  تیحالص  دجاو  هدننک  نیمأت  باختنا 

.دیامن مادقا  دوخ  نارهت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 172 باتفآ  ناتسوب  یوربور  یبرغ  کنو  نابایخ  یئاهب  خیش  نادیم  نارهت ،  ، :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sabanaft.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روانش6255783 قیرح  مالعا  یاهروسنس  تازیهجت و  هحفص 13)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لالح6255889 فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  هحفص 47)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرحءافطا6256306 مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هحفص 47)هئارا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هژورپ6256444 قیرح  ربارب  رد  مواقم  یاه  برد  هحفص 13)دیرخ  قیرح  ( قیرح

هژورپ هژورپ قیرح   قیرح ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم یاه   یاه برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6256546 مالعا  یدود  هحفص 47)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بصن6256754 قیرح و  مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6256758 مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6256781 اب  میقتسم  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتامدخ6256855 یاهروانش  قیرح  ءافطا  پمپ  هاگتسد  لیوحت 5  لمح و  دیرخ و  هحفص 47)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6256864 قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 47)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سکاب6257182 ریاف  هبعج  تالاصتا ،  هلول و  پمپ ،  نزخم ،  زا  معا  قیرح  ءافطا  متسیس  مزاول  هحفص 47)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6257200 قاتا  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  هحفص 47)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6257295 افطا  هب  طوبرم  لباک  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 47)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

درونجب6257440 قیرح  مالعا  متسیس  رارقتسا  هحفص 47)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6257551 قیرح  افطا  مالعا و  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6256224 تظافح  یاه  هناماس  هحفص 20)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تفن6257568 تعنص  ناتسرامیب  کینورتکلا  تظافح  هحفص 20)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6257618 نیبرود  هکبش  هحفص 96)لدبم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6256546 مالعا  یدود  هحفص 47)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بصن6256754 قیرح و  مالعا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6257295 افطا  هب  طوبرم  لباک  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 47)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6256041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SATIR-D300 نژیوومرت نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000412 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

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

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SATIR-D300SATIR-D300 نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  دامن  هعجارم  تسا  هدشدیق  تسویپ  تسیلرد  الاک  لماک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلاروتکاف

1101095143000532 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زادعب باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناینالغب رتکد  09163302694و09358099924  هرامش اب  ینف  یگنهامه  یراک  زور  هطوبرم 30 سانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 151151

یژولویبورکیم یژولویبورکیم   Eos in Methylene Blue (EMB) AgarEos in Methylene Blue (EMB) Agar  تشک تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشیامزا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003839 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   CONDA یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یطوق  یژولویبورکیم   Eosin Methylene Blue (EMB) Agar تشک طیحم  الاک :  مان 

بط صیخشت  راهب  تامدخ 
یطوق 4 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 5  هتسب  هدامآ  راگآ  نوتنیه  رلوم  تشک  طیحم  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   BIOCHECK هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1  دک 850116   Troponin I Whole blood/Plasma/serum صیخشت تیک  الاک :  مان 
رفارما یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

هتسب 4 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یژولویبورکیم  دربراک   TCBS راگآ سا  یب  یس  یت  تشک  طیحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
بط صیخشت  راهب  تامدخ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CONDA یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یطوق  یژولویبورکیم   XLD Agar تشک طیحم  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LAIWU TAIHE BIOCHEMISTRY هدنزاس عجرم   kg 25 هسیک دصرد  صولخ 99/52 ردوپ  تارتیس  میدس  یرت  الاک :  مان 
کت لیتسا  دنویپ  هلول و  یتعنص  یدیلوت و  هورگ  هدننک 

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

صیخشت امزآ  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   BIOLAB هدنزاس عجرم   g 100 یکیتسالپ یرطب   MRVP Broth تشک طیحم  الاک :  مان 
یرطب 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ایرآ  دمح  نیژور  هدننک  هضرع  عجرم  احر  یتراجت  مان  یددع  نتراک 500   RU90ML لدم یکیتسالپ  سنج  لیرتسا  لتاب  نیروی  فرظ  الاک :  مان 

ایرآ دمح  نیژور 
نتراک 2 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
درف تعنص  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   TECOMID یتراجت مان  یمرگولیک  هسیک   NA دیرگ یتعنص  دیمآ  یلپ  نیزر  لونارگ  الاک :  مان 

مرگولیک 5 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

هنزیو یفجن  هدیاه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CONFIDENT یتراجت مان   CF-916H لدم  waterproof camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
نالگرج زار و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک هدش  یراذگراب  یاهدک  - دشابیم رودقم  ههام  تخادرپ 6 دشابیم - یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  دشابیم - هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش هجوت  تسویپ  تسیل  هب  افطلدشابیم  هباشم 

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

32623673-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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 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

6256834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپب  تساوخرد  عون  تیفیکاب  درادناتسا و  هاگتسد ) 1)2 نیرک نویژرزیالباتساای   2 سا رآ  نینور  نیبرود  لابمیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009008000560 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   DJI یتراجت مان   DJI Ronin 2 3-Axis Handheld/AerialStabilizer لدم رزیالباتسا  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

DJI هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

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

لصاح سامت  هرامش 09133876249  اب  لاوسره  تهج  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  عون  ) دامن

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپب   تسویپب تساوخرد   تساوخرد عون   عون تیفیکاب   تیفیکاب وو   درادناتسا   درادناتسا هاگتسد ) ) هاگتسد 11 )) 22 نیرک نیرک نویژرزیالباتساای   نویژرزیالباتساای   22 ساسا رآرآ   نینور   نینور نیبرود   نیبرود لابمیگ   لابمیگ ناونع : : ناونع 153153
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سیس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6257260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( - دناروه  ) تاسلج نلاس  سنارفنک  نفورکیم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050274000003 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  سیس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت رگید  هوالعب  هدننک  تکرش  سنارفنک  نفورکیم  هیذغت  عبنم  لرتنک و  زکرم  سنارفنک ،  نوفورکیم  هاگتسد   17 هسلج ،  تسایر  لرتنک  نوفورکیم  هاگتسد   1 - 

یزادنا هار 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  18 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5385135667 یتسپ :  دک  سیس ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  سیس  رهش  رتسبش  ناتسرهش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42477377-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42476270-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  زاگ   :: 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 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

6257394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هظحالم  تاحیضوت  ددرگ - همیمض  روتکاف  شیپ   - ناریا تخاس  یبناج  مالقا  دیرخ GPS ARA -TECH و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000118 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ هدننک  هضرع  عجرم  نارمع  زیهجت  کت  ارآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARA-TECH AT95 لدم یرادرب  هشقن  سناکرف  یتلوم   GPS هدنریگ الاک :  مان 
نیبرود

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تاحیضوت  ددرگ - همیمض  روتکاف  شیپ   - ناریا تخاس  یبناج  مالقا  دیرخ GPS ARA -TECH و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6121525-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( - ( - دناروه دناروه  ) ) تاسلج تاسلج نلاس   نلاس سنارفنک   سنارفنک نفورکیم   نفورکیم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 154154

GPS ARA -TECHGPS ARA -TECH  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 155155
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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000394 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   110IS لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ طیارش  ددرگ - لیمکت  هعلاطم و  تسویپ  تسیل  امتح  - دشابیم تسویپ  تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یساکع نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  هاگتسد  تاصخشم  و 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8224000-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: 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

لاتیجید6255948 هتسب  رادم  هحفص 96)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6255980 هتسب  رادم  هحفص 96)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6256017NVR نیبرود و بصن  هحفص 96)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6256030 رادم  نیبرود  ناتسرامیب -  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 96)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانیجروا6256033 نیبرود  هحفص 58)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6256041SATIR-D300 نژیوومرت نیبرود  هاگتسد  کی  هحفص 20)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

افطل6256046  ...- ناوخ و کالپ  ، تعرس فلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هیهت 
.دیئامن یراذگراب  سپس  ، هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6256130 یساکع  هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل یاراد   یاراد -- هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 156156

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

امتح6256144 تسویپ  لیاف  دادعت  تاصخشم و  قباطم  نآ  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  امتح 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6256368 تاقلعتم  نیبرود و  لماش  یتظافح  یاه  متسیس  تازیهجت و  دیرخ  هحفص 84)تساوخرد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یژولویبورکیم6256468  Eosin Methylene Blue (EMB) Agar تشک هحفص 20)طیحم  نیبرود  ( نیبرود

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

تیفرظ 62566274 هنایار  شفنب  کسید  دراه  -NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  هتسب - رادم  نیبرود 
TB

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیفیکاب6256834 درادناتسا و  هاگتسد ) 1)2 نیرک نویژرزیالباتساای   2 سا رآ  نینور  نیبرود  لابمیگ 
دشاب یم  تسویپب  تساوخرد  عون 

هحفص 20) نیبرود  ( نیبرود

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

6257102 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب ـ  رادم  نیبرود  یکینورتکلا -  روتوم  رود  لرتنک  هنایار -  لاوریاف 
 ... لنپ HMI و یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6257163IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 96)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک6257191 وئدیو  هحفص 96)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تخاس6257205 ریز  هحفص 96)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6257260( - دناروه  ) تاسلج نلاس  سنارفنک  نفورکیم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)نیمات ، نیبرود  ( نیبرود

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

رهش6257300 حطس  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  زا  یشخب  یزادنا  هار  هحفص 38)بصن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس و6257341 یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یراذگاو 
یریوصت یتراظن  تازیهجت 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6257394GPS ARA -TECH هحفص 20)دیرخ نیبرود  ( نیبرود

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

دشابیم6257444 تسویپ  تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یساکع هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

.....چوس6257475 - دراه - ینوریب نیبرود  - یلخاد هحفص 96)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6257618 نیبرود  هکبش  هحفص 96)لدبم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( نارهاوخ  ) داژن یمشاه  دیهش  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید  یفقس  هیاپ  -Optoma m565s DLP روتکژورپ اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابنا رد  لیوحت   - تسا هباشم  دک  ناریا  نغلت 09155100018 - پوکسا 1.8×1.8  روتکژورپ  یتسد  شیامن  هدرپ 

1101092955000062 زاین :  هرامش 
 ( نارهاوخ داژن (  یمشاه  دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس هعطق  یتآ   Interactive floor لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتید  یفقس  هیاپ  -Optoma m565s DLP روتکژورپ اتید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن یمشاه  سیدرپ  نایگنهرغ  هاگشناذ  رابنا  رد  لیوحت   - تسا هباشم  دک  ناریا  نغلت 09155100018 - پوکسا 1.8×1.8  روتکژورپ  یتسد  شیامن  هدرپ 

9177797316 یتسپ :  دک  هواک ،  دیهش  راولب  یادتبا  یمالسا -  یروهمج  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38761500-051  ، 38798601-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38784320-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ 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

پوکسا6255818 روتکژورپ  یتسد  شیامن  هدرپ  اتید -  یفقس  هیاپ   - روتکژورپ هحفص 119)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

پوکسا پوکسا روتکژورپ   روتکژورپ یتسد   یتسد شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ اتید -  -  اتید یفقس   یفقس هیاپ   هیاپ  - - روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/090 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه زاس  هریخذ  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 180/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

تاصقانم هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6   ، یوجاوخ  ، عطاقت قباس ) ( ) ماظن ناراکددم  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

هداد6255762 زاس  هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دراه6255848 زاس  هریخذ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 120)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تیفرظ 62566274 هنایار  شفنب  کسید  دراه  -NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  هتسب - رادم  نیبرود 
TB

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6257102 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب ـ  رادم  نیبرود  یکینورتکلا -  روتوم  رود  لرتنک  هنایار -  لاوریاف 
 ... لنپ HMI و یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دراه دراه زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  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 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP ML310 G5 رورس یارب   King Max 4GB HP DDR2 مر ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  تسویپ  ییامنهار  تهج  ریوصت 

1101003366000106 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

(- مود قاتشم  ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  : لیوحت لحم  - الاک لیوحت  زا  سپ  زور   15: هیوست هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP ML310  G5HP ML310  G5 رورس   رورس یارب   یارب   King Max 4GB HP DDR2King Max 4GB HP DDR2 مرمر   ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 159159

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6255913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hpe تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000146 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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

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

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دنمجرا 09376140404 سدنهم  سانشراک : 

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

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

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HpeHpe ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 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

6256008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( HPE 64GB 2Rx4 PC4-2933Y-R SMART Kit Part number : P00930-B21 رورس ( :  مر  ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناگدنز 09179162855 مناخ  ینف :  سانشراک  تسویپ -  یاه  لیاف  قباطم 

1101091990000294 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- نارهت هداج  - نامرک ) یضاقتم رابنا  برد  الاک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه  / ددرگیم تدوع  الاک  دیئات ، مدع  تروص  رد  / ربتعم یتناراگ  یاراد  / لخاد تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوتس  09131795894 الاک / لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  رثکادح 60  تخادرپ  / تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  ( تفن رابنا 

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس مرمر   ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000216 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

.ددرگ نیزگیاج  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  دیلوت  ای  دوجو  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 162162

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6256275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربا تخاسریز   G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001538000039 زاین :  هرامش 

یراب یاهنگاو  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنوش ءاضما  رهم و  لیمکت و  مرتحم  ناراکنامیپ  طسوت  یتسیاب  هدش  یراذگراب  تاحفص  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  خساپ  تکرش  ءاضما  رهم و  دقاف  صقان و  مهبم و  طورشم و  یاهداهنشیپ  هب 

یقوجلس مناخراکرس  هجنگ و 55124871  مناخراکرس   55124868 سامت :  هرامش 

1519713111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  هارگرزب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55124857-021  ، 55127710-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دیئات  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  رظن  دروم  رورس  دراه  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050213000039 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

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

تسا دیئات  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  رظن  دروم  رورس  دراه  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربا یربا تخاسریز   تخاسریز   G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

تسا تسا دیئات   دیئات دروم   دروم تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   رظن   رظن دروم   دروم رورس   رورس دراه   دراه دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 164164

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب نایسراپ  ناتسرهش  رد  احیجرت  راکنامیپ  تنوکس  لحم  تسویپ  لیاف  قبط  رورس  قاتا  ریمعت  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092985000006 زاین :  هرامش 

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

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

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هداز  فسوی  یاقآ  هرامش 09176526377  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7977164551 یتسپ :  دک  ملعم ،  نابایخ  نایسراپ  نایسراپ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44628025-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44623402-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 165165

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپ 20  تسویپ –  تاصخشم  قباطم   - HP proliant DL380G10 رورس دیرخ  هباشم – !  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000211 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  Proliant هنایار رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 20  تسویپ –  تاصخشم  قباطم   - HP proliant DL380G10 رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدش  همیمض  تادنتسم  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب 

ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 
8100  – 03133998117 یگنهامه  : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزور هزور   2 020 تخادرپ   تخادرپ تسویپ  –   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  -  - HP proliant DL380G10HP proliant DL380G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ هباشم  – !  !  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 166166

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

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

زا 164 ھحفص 127 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r29xkbanjhn54?user=37505&ntc=6257198
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6257198?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6257231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .تسا هدنشورف  هدهع  رب  متشه  هاگشیالاپ  رد  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه   ) UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000580 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قاتا هداد و  زکرم  هکبش و  دربراک   B9000FXS لدم ناریا  هدنزاس  روشک   AMAK یتراجت مان   KVA 100 ناوت  Online-Double Conversion عون  UPS الاک :  مان 

اشوک کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  رورس 
هاگتسد 38 دادعت : 

1401/12/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS ناونع : : ناونع 167167

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6257474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups یرطاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000590 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 

نیپیلیف هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تساوخرد  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6255757HP ML310 G5 رورس یارب   King Max 4GB HP DDR2 مر ددع  هحفص 120)4  رورس  ( رورس

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

6255913Hpe(120 هحفص رورس  ( رورس

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

رورس6256008 هحفص 120)مر  رورس  ( رورس

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

تروپ6256032 رورس 2  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس  رتویپماک -  هحفص 58)ولف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6256257HP هحفص 120)رورس رورس  ( رورس

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

یربا6256275 تخاسریز   G10 رورس هحفص 120)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسا6256573 دیئات  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  رظن  دروم  رورس  دراه  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 120)ناریا  رورس  ( رورس

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

رورس6256864 قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 47)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

upsups یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 168168

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

رورس6257081 قاتا  ریمعت  هحفص 120)یراذگاو  رورس  ( رورس

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

6257198 – تسویپ تاصخشم  قباطم   - HP proliant DL380G10 رورس دیرخ  هباشم – !  دک  ناریا 
هزور تخادرپ 20 

هحفص 120) رورس  ( رورس

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

رورس6257200 قاتا  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  هحفص 47)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتنس6257219 اتید  داجیا  رورس و  قاتا  لاقتنا  هژورپ  هحفص 13)یراذگاو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6257231UPS(120 هحفص رورس  ( رورس

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

6257474ups هحفص 120)یرطاب رورس  ( رورس

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

رورس6257655 رواپ  چوس و  هحفص 58)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنیکرپ زنیکرپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 169169
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لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110288  هرامش  زنیکرپ ) تاعطق  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985009486 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 

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

FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   INC

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

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   KOOMEY یتراجت مان  لدم 1100-1601   cm 20 زیاس یندچ  سنج  یکیلوردیه  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   KOOMEY

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

یدهم هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ 3408  روتوم  یذغاک  تکسگ  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ 

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

ناملآ هدنزاس  روشک  ایرآ  لزید  ناروای  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  یلیر  بوکریز  ستیود 513  لزید  روتوم  دربراک  لماک  ردنلیسرس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
تعنص اناوت  هدننک  هضرع  عجرم   TADANO هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TADANO یتراجت مان  لیقثرج  دربراک   TG500E کیلوردیه نغور  پمپ  الاک :  مان 

سوتول روآون 
ددع 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SG.CO یتراجت مان  یجنلف  لاصتا  عون  یروامس  لصو  عطق و  مزیناکم  دالوف  سنج   in 3 زیاس سالک 150  ولو  گالپ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

هتسیاش رتسگ  تعنص 
ددع 12 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
ناماس تعنص  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  رلیرت  رکنات  تخوس  هیلخت  یکیتامونپ  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  باریم  یتراجت  مان  اوه  هیلخت  یهداوه و  دربراک   bar 16 راشف  mm 200 زیاس نکشن  ندچ  سنج  هظفحم  ود  اوه  راکدوخ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
باریم هدننک 

ددع 24 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

عجرم  OSVEH یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 7/0 ینوریب رطق   mm 3/6 یلخاد رطق  لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  رشاو  الاک :  مان 
یدنره یملعا  هلاءاشام  هدننک  هضرع 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6256599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا یلصا و  کپ  تروصب  تسویپ ( تاصخشم  قبط  سکلباد  هریگتسد  گنیزویف و  یالاب  روسنس  , روتسیمرت  , رلور تاه  ابیشوت /  یپک  هاگتسد  تاعطق  ناونع : 

(
14014252 مالعتسا :  هرامش 

نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2023/02/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکلباد سکلباد هریگتسد   هریگتسد وو   گنیزویف   گنیزویف یالاب   یالاب روسنس   روسنس ,, روتسیمرت روتسیمرت  ,  , رلور رلور تاه   تاه یپک /  /  یپک هاگتسد   هاگتسد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 170170
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

139016 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6257232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

139016 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد روسنس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/23 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 171171

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

172172
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288005793 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CAL GAS هدنزاس عجرم   CAL GAS یتراجت مان   Lit 58 یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام زاگ  الاک :  مان 
کبیا هدننک 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یربا تکرش  زا  ناسین  تسار  تمس  یقرب  ربالاب  هشیش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناهفصا دیما  هشیش  هدنزاس  عجرم  دیما  یتراجت  مان  ناسین 2000  تسار  ولج  رد  زبس  یگنر  هعطق  هشیش  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نیون یرگنهآ  تکرش  زا  نمیا  تسیا  یتراجت  مان   RD وژپ زمرت  رتسوب  نکش  راشف  هدش  مخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیون یرگنهآ  تکرش  زا  نمیا  تسیا  یتراجت  مان   RD وژپ ولج  زمرت  نکش  راشف  ریش  طساو  یهار  هس  هلول  الاک :  مان 

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

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روانش6255783 قیرح  مالعا  یاهروسنس  تازیهجت و  هحفص 13)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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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

زنیکرپ6255931 هحفص 130)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

تیوه6256001 صیخشت  ناکما  اب  نانکراک  ددرت  تبث  هحفص 20)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

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

سکلباد6256599 هریگتسد  گنیزویف و  یالاب  روسنس  , روتسیمرت  , رلور تاه  یپک /  هاگتسد  هحفص 130)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

امد6257232 هحفص 130)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا6257461 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 130) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنلیس ردنلیس ینهآ - - ینهآ سنج   سنج یگنیربلب   یگنیربلب الول   الول ردنلیس -  -  ردنلیس اباب   یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ینهآ -  -  ینهآ سنج   سنج ردنلیس   ردنلیس اباب   یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق یایا - - هرطق   هرطق عیام   عیام بسچ   بسچ ناونع : : ناونع
یزلف یزلف یدمک   یدمک هریگتسد   هریگتسد یبالگ -  -  یبالگ لفق   لفق

173173
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ددرگ  هعلاطم  ًامتح  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 9123996352

.دشابیم ههام  هس  یرابتعا  تخادرپ 
1101096102001612 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یزار  cc 3 یموینیمولآ بویت  یا  هرطق  عیام  بسچ  الاک :  مان 

بویت 100 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3326   mm 25 زیاس ینهآ  سنج  ردنلیس  اب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3327   mm 25 زیاس ینهآ  سنج  وزیا  حرط  ردنلیس  اب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 1135   mm 35 زیاس ینهآ  سنج  یگنیربلب  الول  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان   9972A دک  mm 70 لوط یجنرب  سنج  دیلک  نودب  سیورس  یبالگ  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   KLUN یتراجت مان   HL502 لدم یزلف  یدمک  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
مویراوکآ لیساگم  یتراجت  مان   ml 310 جیرتراک مویراوکآ  هشیش  صوصخم  گنریب  ینوکیلیس  یریمخ  بسچ  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

یریبک دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 40 زیاس هداس  لدم  وشک  هکت  یلومعم 4  لیر  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یریبک دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 50 زیاس هداس  لدم  وشک  هکت  یلومعم 4  لیر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ییالط دنولا  نارگتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   TAT یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   non woven سنج  m 1/04 زیاس راد  بسچ  هفرطود  موف  راون  الاک :  مان 
رتم 50 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  / یناریا سوفناد  چیئوس  رشرپ  / رتم ده 55  هقیقد و  رد  رتیل  یبد 25  / یناریا لیتسا  یگلک  اب  زاف  کت  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تسویپ / لیاف 

1101050270000154 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.85 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
سراپ سیفن  ویل  هدننک  هضرع  عجرم   XJm 101C لدم لیتسا  شکمدوخ  پمپ  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  ددرگ / صخشم  دنرب  روتکاف و  شیپ  افطل  ههام /  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوفناد سوفناد چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ لیتسا  // لیتسا یگلک   یگلک اباب   زاف   زاف کتکت   پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 174174
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6255928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000147 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دنمجرا 09376140404 سدنهم  سانشراک : 

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

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

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  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 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  دانسا  لاسرا  لیمکت و  ناویا - رهش  یبالضاف  تالاصتا  هلول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001408000180 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  دانسا  لاسرا  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998649 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  سدقم -  عافد  نادیم  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2230120-0843  ، 32230120-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230140-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 175175

.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت ناویا - - ناویا رهش   رهش یبالضاف   یبالضاف تالاصتا   تالاصتا وو   هلول   هلول ناونع : : ناونع 176176
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سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: 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 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

6256673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  امد  راشف و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001395000129 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 

ایرآ نراک  ورتپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281425-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6256836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   - نغور چیئوس  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005670 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BARKSDALE یتراجت مان   UNS1000 لدم گولانآ  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب هئارا  مدع  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هنیزه  رهشوب و  ات  لمح  - تسا هباشم  دکناریا  - ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  گرب  - دشابیم ههام  تخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  ینف 

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

23942630-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد وو   راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 177177

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا  - - نغور نغور چیئوس   چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 178178
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 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

6257430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزوما تنواعم  تهج  هدش  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیقب  تروپ و  چوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093703000093 زاین :  هرامش 

تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   WS-C3750-24 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دوش  یراذگ  تمیق  تسویپ  مالقا  یمامت  تسا و  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمطاف یاقا   09136250850 سامت هرامش  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ههام و  کی  تخادرپ  .تسا  هباشم  الاک  دکناریا 

7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  - ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43353297-034  ، 43316491-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43316491-034 :: 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

الول6255749 ردنلیس -  اب  یچیئوس  لفق  ینهآ -  سنج  ردنلیس  اب  یچیئوس  لفق  یا - هرطق  عیام  بسچ 
یزلف یدمک  هریگتسد  یبالگ -  لفق  ردنلیس  ینهآ - سنج  یگنیربلب 

هحفص 135) چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6255761 چیئوس  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوفناد6255791 چیئوس  رشرپ  لیتسا / یگلک  اب  زاف  کت  هحفص 135)پمپ  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6255887 هکبش و  تازیهجت  هارمهب  تنیالک  نیت  هحفص 58)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سناژروا6255911 زکرم  تنرتنیا  هکبش  هحفص 58)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6255928 هحفص 135)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6256032 رورس 2  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس  رتویپماک -  هحفص 58)ولف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6256049SAN SWITCH CTX DS- 6610B(58 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تروپ تروپ چوس  2424   چوس ناونع : : ناونع 179179
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قباطم6256138 ربتعم  یتناراگ  اب   2960XR24PSL وکسیس هکبش  چیئوس  دیرخ  هباشم !  دک  ناریا 
تاحیضوت

هحفص 58) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.دشاب6256562 یم  یمازلا  مالعتسا  دانسا  لاسرا  لیمکت و  ناویا - رهش  یبالضاف  تالاصتا  هحفص 135)هلول و  چیئوس  ( چیئوس

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

امد6256673 راشف و  هحفص 135)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6256806 هکبش  اتید  هحفص 58)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم6256836 دکناریا   - نغور چیئوس  هحفص 135)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک6257409 هحفص 58)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6257430 هحفص 135)چوس 24  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6257580 هحفص 58)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاگ6257619 هاگورین  رتویپماک  هکبش  تازیهجت  هحفص 58)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001001119000088 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآودنایم  تلوولیک  هناخ 400  چوس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط  هژورپ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

رایرهش داتسا  راولب   ، 5156957734 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   400400 هناخ   هناخ چوس   چوس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 180180
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009531 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   TAIXING FOREIGN هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   CG 125 cc تلکیس روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم  الاک :  مان 

یرماث هریما  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   امتح   امتح چوس /  /  چوس حرش   حرش هبهب     0 1303280130328 هرامش   هرامش یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 181181
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 164 ھحفص 142 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/myhqmu7c6dxlr?user=37505&ntc=6257208
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6257208?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6257586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس پاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001828 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   FP 2425 E لدم  A 2000 نایرج تدش   kV 24 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 53183711 .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد.دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

6255763RLD-4013584-LA یاضاقت تحت  هداد  زکرم  چوس  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 13)ناوخارف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتنیرپ6256095 - چوس - روتینام هحفص 58)سیک - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

امد6256673 راشف و  هحفص 135)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تلوولیک6256721 هناخ 400  چوس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط  هحفص 141)هژورپ  چوس  ( چوس

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

دوش6257208 هعجارم  تسویپ  هب  امتح  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  هحفص 141)یاضاقت  چوس  ( چوس

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

تروپ6257430 هحفص 135)چوس 24  چیئوس  ( چیئوس

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

.....چوس6257475 - دراه - ینوریب نیبرود  - یلخاد هحفص 96)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چوس6257586 هحفص 141)پاه  چوس  ( چوس

چوس چوس پاه   پاه ناونع : : ناونع 182182
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6257655 رواپ  چوس و  هحفص 58)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتسوکا قاتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095303000063 زاین :  هرامش 

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یراصنوبا ییحی  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسوکا  یب  ما  یتراجت  مان   MBA-5800 SS لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

نانادبآ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ASA96 کینیرکسا یرتمویدا  یا  هشیش  کیتسوکا  قاتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6971641151 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نانادبآ -  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622224-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622224-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتسوکا کیتسوکا قاتا   قاتا ناونع : : ناونع 183183
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 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

6256852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یرتویپماک  مالقا  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد 

1101003143001181 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یرتویپماک  مالقا  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماس   هناماس

184184
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  یناریا  چنیا  یتعنص 55  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعنص چنیا  روتینام 55  صوصخم  یراوید  تکارب 

1101001105003353 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SU-WL700 SYX لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   USER هدنزاس عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDS-55KU45 لدم  in 55 زیاس یتعنص   LED رگشیامن الاک :  مان 

نیون ناریدلگ  یریوصت  یتوص و 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دوش ءاضما  رهم و  لیمکت ، تسویپ  یاهمرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ناهفصا  تفن  هلول  طوطخ  تکرش  لیوحت  لحم 

بسانم یدنب  هتسب 
ینامیلس 03133960057 یاقآ  یگنهامه 

هزور باسح 30  هیوست 
دوجوم تروص  رد  دشاب ، یم  دیئات  دروم  درادناتسا  یناریا  دنرب  طقف 

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام صوصخم   صوصخم یراوید   یراوید تکارب   تکارب یتعنص -  -  یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 185185
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هاشنامرک ناتسا  هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک رهش  یتوص  یگدولآ  شهاک  تیریدم  عماج  حرط  تاعلاطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005233000029 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هاشنامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716743117 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یرادرهش  ریدغ -  نادیم  هاشنامرک -  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37276384-083  ، 37294964-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211717-083 :: 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

راد6255799 میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  هکبش -  کر  دروبیک  روتینام  تس  یتوص -  متسیس  وگ  هحفص 58)دنلب  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیتسوکا6255856 هحفص 144)قاتا  توص  ( توص

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

افطل6256046  ...- ناوخ و کالپ  ، تعرس فلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هیهت 
.دیئامن یراذگراب  سپس  ، هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیفیکاب6256834 درادناتسا و  هاگتسد ) 1)2 نیرک نویژرزیالباتساای   2 سا رآ  نینور  نیبرود  لابمیگ 
دشاب یم  تسویپب  تساوخرد  عون 

هحفص 20) نیبرود  ( نیبرود

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

هدهع6256852 رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یرتویپماک  مالقا  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف 

هحفص 144) توص  ( توص

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

روتینام6257245 صوصخم  یراوید  تکارب  یتعنص -  هحفص 144)روتینام  توص  ( توص

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

6257260( - دناروه  ) تاسلج نلاس  سنارفنک  نفورکیم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)نیمات ، نیبرود  ( نیبرود

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

یتوص6257287 یگدولآ  شهاک  تیریدم  عماج  حرط  هحفص 144)تاعلاطم  توص  ( توص

یتوص یتوص یگدولآ   یگدولآ شهاک   شهاک تیریدم   تیریدم عماج   عماج حرط   حرط تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع 186186

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 " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل گرب  کی  قبط   laserjet pro m404dn رتنیرپ هاگتسد  ود  وستیجوف و  رنکسا  هاگتسد  کی  لماک  سیک  ددع   8 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101003345000006 زاین :  هرامش 
نالهس یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

وستیجوف  fi5015c لدم  A4 رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

شقن هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet Pro M404dn لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
ناهج

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

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتناراگ  هدوزفا و  شزرا  بصن و  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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   رنکسا   رنکسا لماک -  -  لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6255800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازاب رد  دوجوم  ربتعمیاهدنرب  هیلک  زا   allin one core 13 ram-ssd 68 ینف تاصخشم  اب  چنیا  هدودحم 21  رد  چات  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003749 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
P2418HT| لد  | یسمل هحفص  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تاعالطا زیر  هب  یداهنشیپ  یالاک  ینف  لماک  تاصخشم  ندومن  دیق  روتکاف و  شیپ  قاصلا  هب  یعطق  مازلا  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک طسوت  یفیک  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تعاس  روتکاف 24  هیوست  یمیلس 82034018 .  سدنهم  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چات چات روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 188188

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تروص  رد  هک  هدوب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  نمضرد  دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  دیاب  سانجا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  هفاضا  تمیق  هب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 

1101005842000052 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  نانمس  ناتسا  لک  هرادا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33338707-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام تعرسرپ -  -  تعرسرپ یناگیاب   یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189
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سوط 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 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6255861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دنتسه هباشم  اه  دک  ناریا   . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ید  یا  لا  چنیا   24 روتینامو یهد  تبون  کسویک  بو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094491000017 زاین :  هرامش 

سوط کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یاهنیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   LE-24D10 لدم  in 24 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

ناریا یرادا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا زادرپ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ادن  یهد  تبون  یتراجت  مان   NEDA Q6000 لدم یلباک  یهد  تبون  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات لمح  هنیزه  اب  دشاب  یم  هاگنامرد  برد  الاک  لیوحت   . تسا یمازلا  یمسر  روتکاف   . دشاب هتشاد  تقباطم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  کی  اتو  یت  یآ  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   . دشاب ربتعمو  یفاک  یتناراگ  یاراد   . هدننک

1333844411 یتسپ :  دک  هدازالاباقآ ،  نیوزق خ  نادیم  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55405040-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55414441-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دنتسه دنتسه هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا  . . تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یدید   یایا   لالا   چنیا   چنیا   2424 روتینامو روتینامو یهد   یهد تبون   تبون کسویک   کسویک بوبو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 190190
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت سانجا  دات  زا  سپ  یراک  زور  60 تخادرپ.دشابیم هباشمدک  ناریا  .LG20MP48HB یج لا  چنیا   20 هنایار روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هر ماما  هاگدورف  رابنا  رد  ینف 

1101001621000359 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 80 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگدورف رابنا  رد  ینف  طسوت  سانجا  دات  زا  سپ  یراک  زور  60 تخادرپ.دشابیم هباشمدک  ناریا  .LG20MP48HB یج لا  چنیا   20 هنایار روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هر ماما 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زمرهمار ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا چنیا   2020 هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 191191

قبط قبط ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم (( دیدرگ دیدرگ هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا  ) ) یکشزپ یکشزپ نویسیمک   نویسیمک دحاو   دحاو تهج   تهج یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق هبهب  44 زاین   زاین ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل

192192
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قبط ینف  تاصخشم  ( دیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   ) یکشزپ نویسیمک  دحاو  تهج  یرتویپماک  تازیهجت  ملق  هب 4 زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101091727000038 زاین :  هرامش 
زمرهمار ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3000 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

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

زمرهمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  هب  هنیزهو  عوجرمالاک  تیفیک  دیئات  مدع  تروصرددشابیم  imed تمیق دیرخ  یانبمدشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  uid دک یارادالاک  تسیمازلا  هناماسرد  ینف  تاصخشموروتکاف  جرد 

6381753113 یتسپ :  دک  رهم ،  رالات  یوربور  ینیوآ  دیهش  داشرا خ  نادیم  زمرهمار  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43520711-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43520711-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6256211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوپ راوپ وو   جنس   جنس راشف   راشف فاک   فاک ناونع : : ناونع 193193
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.دراد تسویپ  لیاف  .روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ.دشاب 6  یم  هباشم  اه  دک  ناریا  .راوپ  جنس و  راشف  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدسا سدنهم   05138722131

1101095549000712 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   RIESTER هدنزاس عجرم  لدم 10350  جنسراشف  هعطق  راوپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

عجرم نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU لدم گنلش  ود  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 
XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس

ددع 20 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

کربلگ هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   SUGIH هدنزاس عجرم   ABN یتراجت مان  دک 021-320-300  جنس  راشف  هاگتسد  دربراک  یرنف  طبار  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND هدنزاس عجرم   RNH002X-Y لدم  cm 20-28 زیاس یکشزپ   NIBP سلبویت لافطا  لول  ود  فاک  الاک :  مان 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECH CO. LTD

ددع 20 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND هدنزاس عجرم   RNC003I-Y لدم  cm 14-20 زیاس یکشزپ   NIBP سلبویت لافطا  لول  کت  فاک  الاک :  مان 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECH CO. LTD

ددع 20 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND هدنزاس عجرم   RNC001A-Y لدم  cm 27-35 زیاس یکشزپ   NIBP سلبویت لاسگرزب  لول  کت  فاک  الاک :  مان 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECH CO. LTD

ددع 20 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا.دشابیم هدنشورف  هدهعب  دیئات  مدع  تروص  رد  هنومن و  لاسرا  هنیزه  دهشم و  تیالو  ناتسرامیب  لحم  رد  هیلخت  لمح و  یریگراب و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا میقتسم  هرامش  لماک و  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  یدسا 05138722131 . سدنهم  رتشیب  تاعالطا  .یمازلا  هنومن 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722045-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم روتینام و  هارمهب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000472 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  تاقلعتم  روتینام و  هارمهب  رتویپماک  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یدواد .دشاب 09111005231  یم  یمازلا  هدش  مالعا  زاین  ساسا  رب  اقیقد  مالعتسا  خساپ  روتکافشیپ و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6256832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاس دب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000627 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   zagros S لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سرگاز لدم   pet scan :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   روتینام   روتینام هارمهب   هارمهب رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 194194

دیاس دیاس دبدب   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  یناریا  چنیا   LED ، 22 روتینام هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000178 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه یناریا   یناریا چنیا   چنیا   LED ، 22LED ، 22 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 196196

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  یناریا  چنیا  یتعنص 55  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعنص چنیا  روتینام 55  صوصخم  یراوید  تکارب 

1101001105003353 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هموک  Lit 1 کپارتت تکاپ  هدش  لیرتسا  ریش  الاک :  مان 
تکاپ 1,500 دادعت : 

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

دوش ءاضما  رهم و  لیمکت ، تسویپ  یاهمرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ناهفصا  تفن  هلول  طوطخ  تکرش  لیوحت  لحم 

بسانم یدنب  هتسب 
ینامیلس 03133960057 یاقآ  یگنهامه 

هزور باسح 30  هیوست 
دوجوم تروص  رد  دشاب ، یم  دیئات  دروم  درادناتسا  یناریا  دنرب  طقف 

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام صوصخم   صوصخم یراوید   یراوید تکارب   تکارب یتعنص -  -  یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 197197

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ   . دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل.راظتن  نلاس  یهد  تبون  روتینام   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب 

1101091169000145 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هرامش.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ   . دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل.راظتنا  نلاس  یهد  تبون  روتینام   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  زکرم  لحم  ات  الاک  لمح  یگنهامه 09169076914 تهج  سانشراک 

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6257583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راظتنا راظتنا نلاس   نلاس یهد   یهد تبون   تبون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 198198

راد راد میس   میس سوم   سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   -- راد راد ترا   ترا رتویپماک   رتویپماک ظفاحم   ظفاحم -- LEDLED  روتینام روتینام -- هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 199199

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا تشادهب  زکرم  داتس  یلام  دحاو  تهج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093187000099 زاین :  هرامش 

رهشناریا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   HIWA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/26 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 2 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم   PART لدم  A 10 نایرج تدش   V 240-180 ژاتلو  cm 1/80 لباک اب  راد  ترا  رتویپماک  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نربو تاصخشم  همه  امتح  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  لاسرا و  لمح  هنیزه  دریگ  تروص  یتسویپ  کرادم  قبط  امتح  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09157540200 دیریگب سامت  یناهدرگ  یاقا  هطوبرم  سانشراک  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  دوش  روتکافو  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  هدش  هتساوخ  یاه 

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  رون _  دجسم  بنج  رون _  نابایخ  رهشناریا _  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916766385

37231163-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37231160-054 :: 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

رتنیرپ6255770 رنکسا و  لماک -  هحفص 148)سیک  روتینام  ( روتینام

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

راد6255799 میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  هکبش -  کر  دروبیک  روتینام  تس  یتوص -  متسیس  وگ  هحفص 58)دنلب  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چات6255800 هحفص 148)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6255858LED روتینام تعرسرپ -  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  هحفص 148)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6255861 ینف  تاصخشم  قبط  ید  یا  لا  چنیا   24 روتینامو یهد  تبون  کسویک  بو  دیرخ 
 . دنتسه هباشم  اه  دک  ناریا  .

هحفص 148) روتینام  ( روتینام

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

ردله6255947 / هحفص 38)گنیتیف یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

چنیا6256006  20 هنایار هحفص 148)روتینام  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

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

هار6256022 بصن و  یحارط و  لاو و  وئدیو  چنیا  روتینام 55  ددع  یزادنا 4  هار  بصن و  یرادیرخ و 
HDMI لباک مرف و  تلپ  هیاپ و  یزادنا 

هحفص 80) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یباتهم6256065 هحفص 38)گنیتیف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ6256095 - چوس - روتینام هحفص 58)سیک - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدافتسا6256132 هباشم  دک  ناریازا   ) یکشزپ نویسیمک  دحاو  تهج  یرتویپماک  تازیهجت  ملق  هب 4 زاین 
تسویپ تسیل  قبط  ینف  تاصخشم  ( دیدرگ

هحفص 148) روتینام  ( روتینام

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

راوپ6256211 جنس و  راشف  هحفص 148)فاک  روتینام  ( روتینام

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

قاتا6256343 هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
گنیروتینام

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6256773 روتینام و  هارمهب  هحفص 148)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

دیاس6256832 دب  هحفص 148)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ربتعم6257113 یتناراگ  اب  هارمه  یناریا  چنیا   LED ، 22 روتینام هاگتسد  هحفص 148)2  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6257245 صوصخم  یراوید  تکارب  یتعنص -  هحفص 144)روتینام  توص  ( توص

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

روتینام6257254 صوصخم  یراوید  تکارب  یتعنص -  هحفص 148)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

راظتنا6257553 نلاس  یهد  تبون  هحفص 148)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

راد6257583 میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  - راد ترا  رتویپماک  ظفاحم  -LED روتینام - هنایار هحفص 148)سیک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هتسبرادم6257618 نیبرود  هکبش  هحفص 96)لدبم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  " " 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

6257260( - دناروه  ) تاسلج نلاس  سنارفنک  نفورکیم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)نیمات ، نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6257260( - دناروه  ) تاسلج نلاس  سنارفنک  نفورکیم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)نیمات ، نیبرود  ( نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

ددرت6255738 لرتنک  یرازفا  تخس  رازفا و  مرن  هتسب  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 90) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لیبموتا6256152 تراسخ  دحاو  یارب  ( pc-based) یرازفا مرن  یهد ) تبون  ) فص تیریدم  هناماس 
( تراسخ دحاو  زاین  اب  طبترم   ) ناریا همیب 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6256478 مرن  تالوصحم  هلاس  ود  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیدمت ، ) دیرخ ( 
تکرش  Kaspersky یتینما

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6256501(PAM  ) رود هار  یاه  یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  سنسیال  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6256502(PAM  ) رود هار  یاه  یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  سنسیال  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6256568 لیاف  حرش  هب   DLP رازفا مرن  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6256748 لیاف  حرش  قباطم  ( FortiGate  ) لاوریاف سنسیال  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6256773 روتینام و  هارمهب  هحفص 148)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

تساوخرد6257075 قباطم  راتشون  هب  راتفگ  لیدبت  رازفا  هحفص 24)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6257083 زا  تنرتنیا  هکبش  یزاسادج  رازفا  مرن  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6257479(Esprit Portal مافاین  ( ناینب  شناد  تکرش  ینامزاس  لاتروپ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 24)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6257666 هارمه  هب  رچپسید  رازفا  مرن  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6256030 رادم  نیبرود  ناتسرامیب -  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 96)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

افطل6256046  ...- ناوخ و کالپ  ، تعرس فلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هیهت 
.دیئامن یراذگراب  سپس  ، هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6256340 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، ناوخارف 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قاتا6256343 هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
گنیروتینام

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عیزوت6257007 قوف  لاقتنا و  یاهتسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6256125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  benq-tk800m روتکزرپوئدیو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095303000062 زاین :  هرامش 

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PFN یتراجت مان   PNR-D-600 لدم هکبش  تحت  وئدیو  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نانادبآ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

BENQ---------------------TK800M روتکژرپوئدیو  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6971641151 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نانادبآ -  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622224-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622224-084 :: 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

پوکسا6255818 روتکژورپ  یتسد  شیامن  هدرپ  اتید -  یفقس  هیاپ   - روتکژورپ هحفص 119)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

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

روتکژورپ6256125 هحفص 164)وئدیو  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

تسویپ6256165 حرش  هب  یدالوف  یقرب  هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 90) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 200200
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