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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 نمهب   نمهب   2020 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   246هکس ,440 , 000246 ,440 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما434,220434,220رالد تاراما مهرد   122مهرد ,500122 ,500

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   231هکس , 980 , 000231 , 980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس313,800313,800رالد سیئوس کنارف   489,700489,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 143,000هکس , 000143,000 , اداناک000 اداناک رالد   340رالد ,700340 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   120لایر , 030120 , 030

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس ,500 , 00092 ,500 , وروی000 ژورن484,270484,270وروی ژورن نورک   44,30044,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط , 097, 0002 1 , 097, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   546دنوپ ,090546 نپاژ090, نپاژ نینی   دصکی   343,950343,950دصکی

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
((2828))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 105105))

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

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

زا 106 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 65

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

زا 106 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( 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 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 16  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 27-11/1401 م ن یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 17  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266293 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 9  سار   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یطابترا  یاهرتسب  هعسوت  یکینورتکلا و  میسیب  تارباخم  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ریمعت   ، یربهار یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   3/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد 

زور دیاب 90  اهداهنشیپ  رابتعا  تدم 
هام  12  : هژورپ تدم 

یتسپ 7517638480 دک  رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب   ، راولب یناقلاط  هارگرزب  رهشوب   :: سردآ سردآ

077  - 33322051  - 7 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

077  - 31666700 - 6500 :: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 15  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

postbank.ir :: عبنم زورعبنم تعاس 15  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266551 :: هرازه هرازه زوردکدک   تعاس 9   - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  موس -  هقبط  کی  کالپ  نافرع -  هچوک  یرهطم  دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف -  ماقم  مئاق  نابایخ   :: سردآ سردآ

81561068 :: 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

هعسوت هعسوت وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا میسیب   میسیب تارباخم   تارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت   ریمعت  ، ، یربهار یربهار ناونع : : ناونع 11

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نمهب 1401-هرامش یلا 23  اه 11  حرط  نابحاص  مان  تبث  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 1401/12/8 ناراذگ 1401/11/11  هیامرس  مان  تبث  تلهم 

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

6266774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعونصم شوه  ایشا و  تنرتنیا  هزوح  رد  یراذگهیامرس  تصرف  حرط و  بذج  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامنیم نارهت  ناتسا  انات  تیروحم  اب  یعونصم  شوه  ایشا و  تنرتنیا  هزوح  رد  یراذگهیامرس  تصرف  حرط و  بذج  هب  مادقا  نارهت  هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یاه یلخاد  یلا 4  هرامش 88220700  نینچمه  :: 09031555937 و  نفلت نفلت
151 و 168 / 171

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: cmr.utstp@gmail.comسکف 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

یرهش6267672 تاسیسات  لنوت  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم  یتیس و  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یعونصم یعونصم شوه   شوه وو   ایشا   ایشا تنرتنیا   تنرتنیا هزوح   هزوح ردرد   یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس تصرف   تصرف وو   حرط   حرط بذج   بذج ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 106 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود طخ  ناگوان  یمومع  قرب  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  50/000/000/000 دروارب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت یمسرنفلت همانزور  رد  یهگآ  نیا  .دامن  هعجارم   www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو
www.rrk.ir سردآ هب 

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  ناگوان  نشکرت  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24/000/000/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-- www.rrk.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

ودود طخطخ   ناگوان   ناگوان یمومع   یمومع قرب   قرب یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش کیکی   طخطخ   ناگوان   ناگوان نشکرت   نشکرت متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 106 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266108 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/12/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگا  حرش  رد  جردنم  هریغ  یتایلمع و  یدنبرمک  تکروا -  تفج -  یتایلمع 200  شفک  راولش -  نهاریپ و  یدارفنا :  ینمیا و  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12250000000 دروارب :

لایر  1225000000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادزیخبا یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  ایبنالا –  متاخ  هارگرزب  : هیمورا  :: سردآ سردآ

:: 8-32775005-044 و41934-021و32232113 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-11-31/35 هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم 26/11/1401عبنم خیرات  - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266144 :: هرازه هرازه هبنش 30/11/1401دکدک   کی   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تاطابترا  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع یدنبرمک   یدنبرمک تکروا -  -  تکروا تفج -  -  تفج   200200 یتایلمع   یتایلمع شفک   شفک راولش -  -  راولش وو   نهاریپ   نهاریپ یدارفنا :  :  یدارفنا وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 106 ھحفص 8 
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-11-35/31 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم 1401/11/26عبنم خیرات : ات   1401/11/19 خیرات : زا   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تاطابترا  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266482 :: هرازه هرازه :: 1401/12/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود زاف  ناهفصا  یرادرهش  هداد  زکرم  یاه  چوس  یزادنا  هار  نیمات و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئا  راولب  ناهفصا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 88

هداد هداد زکرم   زکرم یاه   یاه چوس   چوس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 106 ھحفص 9 
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ناریا رایس  تاطابترا  تکرش  هعسوت  قیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RD 01/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم :: 1401/11/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاصتا نامز  هبساحم  قیرط  زا  هکبش  تیفیک  شیاپ  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروص رد  دنناوتیم  نایضاقتم  .تسا  ربراک  تمس  هکبش  تیفیک  شیاپ  هژورپ  ماجنا  یارب  اتید  گیب  ماکلت و  هزوح  رد  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  ددصرد 

دنیامن مادقا  تکرش  یاه  تیلباق  تالوصحم و  تادنتسم  هئارا  هب  تبسن  روکذم ، هزوح  رد  ینف  شناد  صصخت و  زا  یرادروخرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زکرم ینابیتشپ  دیرخ و  یسدنهم  تنواعم  کالپ 3 ، ریبد ، نابایخ  عطاقت  هانپنادزی ، نابایخ  دامادریم ، زا  رتالاب  ندرج ،)  ) الدنام نوسلن  راولب  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ
لوا هارمه  هعسوت  قیقحت و 

88646639-40 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info.r&d@mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266737 :: هرازه هرازه :: 1401/12/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود زاف  ناهفصا  یرادرهش  هداد  زکرم  یاه  چوس  یزادنا  هار  نیمات و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئا  راولب  ناهفصا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاصتا لاصتا نامز   نامز هبساحم   هبساحم قیرط   قیرط زازا   هکبش   هکبش تیفیک   تیفیک شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1010

هداد هداد زکرم   زکرم یاه   یاه چوس   چوس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 111 1
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ک/1020 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

al.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم لباک  یروآ  عمج  یاه  هژورپ  یارجا  یارب  سسکا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/12/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266932 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم روما  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکارم زکارم لباک   لباک یروآ   یروآ عمج   عمج یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یارب   یارب سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نامرد تشادهب و  یزکرم  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000288000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267325 :: هرازه هرازه :: 1401/12/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  جع )  ) رصعیلو یباوختخت  ناتسرامیب 480   passive یرتویپماک هکبش  یارجا  تازیهجت و  نیمات  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرد  تشادهب و  یزکرم  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

passive یرتویپماک هکبش  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داتس  - ریبکریما ناتسرامیب  بنج  یدهلا -  ملع  نابایخ   - یدوریش دیهش  نابایخ  کارا -   ، 3819693345 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کارا یکشزپ  مولع  هاگشناد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعسوت6266293 یکینورتکلا و  میسیب  تارباخم  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ریمعت   ، هحفص 5)یربهار یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایرتشم6266551 هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یعونصم6266774 شوه  ایشا و  تنرتنیا  هزوح  رد  یراذگ  هیامرس  تصرف  حرط و  بذج  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش6267672 تاسیسات  لنوت  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم  یتیس و  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب ناتسرامیب   pass ivepass ive یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/210 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/11/18   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رابخا ناهج   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266518 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص هیاپ و  نویسادنوف  ناتسا  حطس  رد  یهافر  تامدخ  یاه  عمتجم  یامنهار  یاهولبات  بصن  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001001467000210  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266602 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(2  ) دیدجت  ) دابآربنع هزوح  دابآ  نهم  زیوک -  روحم  لیمکت 

(2  ) دیدجت  ) جونهک دارمناوید  ترایز  روحم  لیمکت 
( دیدجت  ) دابآربنع ناتسرهش  ناسگرن  کجلک -  روحم  هینبا  یزاسهار و  لیمکت 

( دیدجت  ) دابآربنع ناتسرهش  زجما  ناکرمگ -  روحم  هینبا  یزاسهار و  لیمکت 
نینموملاریما هناخرادهار  راصح  راوید  یزاس  هطوحم  ارسرومام و  ثادحا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  یناشن  هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  : فلا : تکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
2

03443317523 :: 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

یهافر یهافر تامدخ   تامدخ یاه   یاه عمتجم   عمتجم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1515

وو ارسرومام   ارسرومام ثادحا   ثادحا روحم - - روحم هینبا   هینبا وو   یزاسهار   یزاسهار لیمکت   لیمکت روحم - - روحم لیمکت   لیمکت لیردراگ - - لیردراگ یزلف   یزلف ظافح   ظافح ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت وو   تمرم   تمرم ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هطوحم   هطوحم

1616
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

satba.gov.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم مک  یاه  پمال  اب  ینیزگیاج  سراف و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هزوح  تحت  رباعم  ییانشور  حالصا  تهج  یراذگ  هیامرس  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LED

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ابتاس نامتخاس  ورین ، هاگشهوژپ  هر ،)  ) ماما راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق  کرهش  نارهت ، سردآ  لاسرا   :: سردآ سردآ

 - یربکا یاقآ  یقوثو و88084686 021 مناخ  021  – 88086145 :: نفلت نفلت
یعراز یاقا   09177295930

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

دامتعا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266296 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/12/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیرهم 1401 یناسربآ  هکبش  هعسوت  تایلمع 

دزیرهش هدودحم  رد  عقاو  هدنکارپ  زبس  یاضف  ریاس  بالضاف و  هناخ  هیفصت  زبس  یاضف  یرادهگن  ظفح و  تایلمع 
زیرهم یافبآ  روما  هتسب  رادم  هناماس  بصن  تازیهجت و  دیرخ 

یاهزیاس 600 و 900 لیتکاد  ندچ  هلول  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق رتفد  یناشاک  ...ا  تیآ  نابایخ  دزیرهش  رد  عقاو  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

:: 03531643388 و 31643249 نفلت :: www.abfayazd.ir http://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

LEDLED  فرصم فرصم مکمک   یاه   یاه پمال   پمال اباب   ینیزگیاج   ینیزگیاج وو   تکرش   تکرش هزوح   هزوح تحت   تحت رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1717

دیرخ دیرخ هدنکارپ -  -  هدنکارپ زبس   زبس یاضف   یاضف ریاس   ریاس وو   بالضاف   بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت زبس   زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح تایلمع   تایلمع یناسربآ -  -  یناسربآ هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
لیتکاد لیتکاد ندچ   ندچ هلول   هلول دیرخ   دیرخ هتسب -  -  هتسب رادم   رادم هناماس   هناماس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت

1818
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نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53.137.424-1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-semnan.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  زاگ  تکرش  حطس  رد  نکاما  تاسیسات و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1683309-1401/11/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267672 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  ادهش  نادیم  یرهش  تاسیسات  لنوت  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم  یتیس و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ یرادا و  روما  هرادا  کی  هقبط  هاگشناد 8 پ37  دهشم   :: سردآ سردآ

31294829-31294844-31294836 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکاما نکاما وو   تاسیسات   تاسیسات تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1919

یرهش یرهش تاسیسات   تاسیسات لنوت   لنوت یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تاقلعتم   تاقلعتم وو   یتیس   یتیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش  قبط  عوبتم  ترازو  یاه  یمومع  طباور  یا  هناسر  تاطابترا  هکبش  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000129 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/11/26 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یقراش و  مناخ   64492895 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هناسر   هناسر تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  یریذپ  بیسآ  لیلحت  تیریدم و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 64572762 سانشراک  اب  سامت  دادرارق ،  سیون 

1101001017000779 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ریگارف یا  هنایار  یاه  متسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  شلف  یشزومآ  ناونع  هدومزآ  نومزآ  لیلحت  تیریدم و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  ات 24  رثکادح  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریذپ یریذپ بیسآ   بیسآ لیلحت   لیلحت وو   تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6266611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب صوصخم  ییوجشناد  یلنسرپ و  هیذغت  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001291 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناتسرامیب صوصخم  ییوجشناد  یلنسرپ و  هیذغت  عماج  هناماس  - 

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

1401/12/02 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم اسف  یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
071-53314686 نفلت

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیریش رصق  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 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهیرادرهش عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005321000009 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیریشرصق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوبن و یداهنشیپ  تمیق  هئارا  هب  یزاین  هلحرم  نیا  رد  دشاب و  یم  تمدخ  نیا  هدنهد  هئارا  یاه  تکرش  نعت  تهج  لوا  هلحرم  مالعتسا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش مادقا  هدش  هتساوخ  تاعالطا  لیمکت  هب  تبسن  افرص 

6781713155 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  نیریش  رصق  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422352-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423168-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب صوصخم   صوصخم ییوجشناد   ییوجشناد وو   یلنسرپ   یلنسرپ هیذغت   هیذغت عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2323

اهیرادرهش اهیرادرهش عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6266721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتماق راتخاس  یحالصا و  تاکرح  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000351 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق   WinClub ناونع هاگشاب  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه  .دشاب و  یم  نامزاس  یزکرم  رابنا  رد  مالقا  لیوحت.دوش  مادقا  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاصو مناخ  راکرس   09143075941

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتماق یتماق راتخاس   راتخاس وو   یحالصا   یحالصا تاکرح   تاکرح مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهد 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 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** یاضاقت 0101133 - مهد هاگشیالاپ  ** VMS SECURITY: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام 

1101097684000549 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1   DVD IPImed VMS 1100 یکینورتکلا رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-100 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

09171703733-07731466291 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک یکینورتکلا -  -  یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض اهب ء  مالعتسا  قبط  یعامتجا  یاه  هکبش  لیلحت  گنیروتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000326 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

همیمض اهب ء  مالعتسا  قبط  یعامتجا  یاه  هکبش  لیلحت  گنیروتینام و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوبنا مایپ  لاسرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000130 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 5000000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربراک شزوما  ناگیار و  لنپ  اب   3000 هرامش رس  اب  اتوک  مایپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا یعامتجا یاه   یاه هکبش   هکبش لیلحت   لیلحت وو   گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 2727

هوبنا هوبنا مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا ناونع : : ناونع 2828

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6266175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
siemens کیتاموتا رگشیامن  ناونع : 

14014739 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6266455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم یمامت  تسا و  هدش  هدناجنگ  مالعتسا  رد  طیارش  ناردنزام (  ناتسا  حطس  زاگ  تارادا  هناخروتوم  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ 

1101091578000328 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

قوف عوضوم  اب  هطبار  رد  هتبثم  کرادم  یاراد  هک  یناراکنامیپ  یضاقتم :  طیارش.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپب  هدش  لیمکت  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هدناسر  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  عالطا  هب  عوضوم  هصقانم  زا  فارصنا  همانتنامض و  هئارا  مدع  تروص  رد  دنشاب . 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ تارادا   تارادا هناخروتوم   هناخروتوم یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 3030
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6266473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PANEL OF FIRE FIGHTING SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000481 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نسح دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   NATIONAL FIRE FIGHTING MANUFACTURIN G FZCO یتراجت مان  یناشن  شتآ  دربراک  لماک  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هنزیو هداز 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن ینف  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  رد  الاک  حرش  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  دات  دروم  دنشاب  هدرکن  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  هک  ییاه  خساپ 

.ددرگ داهنشیپ  لخاد  تخاس  یالاک  طقف 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6266496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
festo راشف چیئوس  ناونع : 
14014368 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2023/02/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ دربراک   دربراک لماک   لماک لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 3131

festofesto  راشف راشف چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155063 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیزوت متسیس  رگشیامن  یارب  هکبش  تراک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/26 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6266845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  ینف  یمومع و  طیارش.چیئوس  کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000422 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SENSONICS هدنزاس عجرم   SENSONICS یتراجت مان   MO8601 لدم نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  هلاناک  ود  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

زیهجت رازف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ءاضما رهم و  هدننک  نیمات  طسوت  دشابیم و  تسویپ  طیارش.تسا  هباشم  دک  ناریا.رورس  قاتا  قیرح  مالعا  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تمدخ  ماجنا  زا  سپ  هام  هجو 2  تخادرپ..ددرگ 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزوت نیزوت متسیس   متسیس رگشیامن   رگشیامن یارب   یارب هکبش   هکبش تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

چیئوس چیئوس کرکر   یاهقاتا   یاهقاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   گنروتینام   گنروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3434
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یبونج سرگاز  زاگ  تفن و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هدنهدرادشه  ولبات  سکاب  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001693 زاین :  هرامش 

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

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

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462156 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/21هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنهدرادشه هدنهدرادشه ولبات   ولبات سکاب   سکاب تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3535

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 3636
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1011-1989 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pos.no:190، هدنزاس : ،S5-95F: لدم ، نیبروت تظافح   AUTOMATION SYSTEM ،SIMATIC S5 PROGRAMABLE CONTROLLER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SIEMENS - GERMANY Part number: 6ES5 095-8FB01

:: 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

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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6267825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن مادقا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001856 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7952-1KP00-0AA0 لدم  MB 8 راگدنام هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

یم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب طبترم  الاک  بسک  زاوج  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تکرش و  انمض  .ددرگ  یمن  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دشاب

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیبروت نیبروت تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 3737

MBMB  88 راگدنام   راگدنام هظفاح   هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462527 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهدرادشه یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنهدرادشه هدنهدرادشه یاهمتسیس   یاهمتسیس ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 106 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8phuwvrfxvaxs?user=37505&ntc=6266234
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6266234?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


فاوخ یصصخت  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس تازیهجت و  هارمه  هب  زاگ 227  رب  ینتبم  کیتاموتا  رورس  قاتا  قیرح  افطا  متسیس  تسا  هدوب  نیدامن  باختنا  دک  نریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس قاتا  رد  رارقتسا  یارب  مزال  یاه 
1101099297000017 زاین :  هرامش 

فاوخ یصصخت  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   HFC227EA لدم یثنخ  زاگ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

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

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاگ هدافتسا  دروم  زاگ  رتم و  بذاک 3.80  فقس  نودب  عافترا  رتم و  بذاک 3  فقس  اب  عافترا  رد 2.60 و  داعبا 5.25  اب  لیطتسم  رورس  قاتا  داعبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  fm- 200

9561756568 یتسپ :  دک  داشرا 15 ،  شبن  داشرا - راولب  یدنبرمک - راولب  فاوخ - ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54231528-051  ، 54221528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54231530-051 :: 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

یثنخ یثنخ زاگ   زاگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یردیح دیهش  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 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یردیح دیهش  کینیلک  یلپ  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  هژورپ  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093100000021 زاین :  هرامش 

یردیح دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا راکنامیپ  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هیِارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا راکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  هیارا 

یمازلا تسویپ  هب  دیدزاب  مرف  لیوحت  لیمگت و 
تنیط  نیما  ناساس  سدنهم  زکرم 09121957592  نیا  رواشم  سدنهم  نفلت 

تسویپ هب  هطوبرم  داد  رارق  سیون  شیپ 

1134935413 یتسپ :  دک  مرکاریما ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  وتاشول -  لفون  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475201-021 :: 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

کینیلک کینیلک یلپ   یلپ نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6267052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  ربارب  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001497000077 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راکانب نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SENS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENS یتراجت مان   ACT لدم قیرح  نالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  ربارب  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: 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

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  مالعا و  مالقا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095060000041 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

هوک زیر  نیهب 
تس 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تادنتسم  هیلک  ددرگ - تیاعر  تسویپ  رد  یمازلا  طیارش  تامازلا -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 403 سامت 88510910  هرامش 

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

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4242

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343
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مهد 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 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6267506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 9800491- مهد هاگشیالاپ  ** XGARD یتسیلاتاک زاگ  صیخشت  رتیمسنارت  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101097684000550 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   Xgard لدم تباث  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6266845 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 22)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هدنهدرادشه6266858 ولبات  سکاب  هحفص 22)تخاس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسیلاتاک یتسیلاتاک زاگ   زاگ صیخشت   صیخشت رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 4444
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دابآ  لیلخ  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

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

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

6265957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  طیارش  قباطم  مالقا  ریاس  لوژام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092522000036 زاین :  هرامش 

دابا لیلخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نوماه تاعالطا  یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-48T-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دابآ لیلخ  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  قباطم  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9677115565 یتسپ :  دک  دابآ ،  میهاربا  هداج  یادتبا  (ع - ) نیسح ماما  نادیم  دابآ  -  لیلخ  دابآ ،  لیلخ  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57729127-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57727315-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4545
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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 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

6266339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا و همان  هویش  قبط  قیقد  یارجا  الکترصن و  هگنترقاب و  ییاتسور  زکارم  ( LAN) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  تامدخ 

1101095328000014 زاین :  هرامش 
رسلباب نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
زکرم 2 دادعت : 

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

یارجا نینچمه  تامدخ و  تازیهجت ، تساوخرد  قبط  الکترصن  هگنترقاب و  ییاتسور  زکارم  ( LAN) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  تامدخ  ییارجا و  همان  هویش  قبط  قیقد 

4741843175 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  رسلباب  ناردنزام  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3525900-011  ، 35259009-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35335454-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ییارجا   ییارجا همان   همان هویش   هویش قبط   قبط قیقد   قیقد یارجا   یارجا وو   الکترصن   الکترصن وو   هگنترقاب   هگنترقاب ییاتسور   ییاتسور زکارم   زکارم ( ( LANLAN)) هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناردنزام ناردنزام یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد تامدخ   تامدخ

4646
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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 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاچ 309 هدودحم  رد  روکذم  لکد  بصن  هرامش 3 و  یارسنامهم  یرتم  یراهم 30  لکد  یروآ  عمج   1401/0091-314-86 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001677 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ تیعضو  تروص  1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف تیاعر  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کی » هرامش  تسویپ   » هگرب ی افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43224007-061  ، 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/11/24عبنم خیرات 1401/11/19 زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارسنامهم ارسنامهم یرتم   یرتم   3030 یراهم   یراهم لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 4747

یجوز یجوز   2525 لوژام   لوژام وو     0404 یسدع   یسدع روتکناک   روتکناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TSM تراک هارمه  هب   STU2-C8-STU تینوی دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روار بیش  هد  یسم  یشکلباک  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TSMTSM  تراک تراک هارمه   هارمه هبهب     STU2 -C8-STUSTU2 -C8-STU  تینوی تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

روار روار بیش   بیش هدهد   یسم   یسم یشکلباک   یشکلباک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050
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سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6266418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور مدوم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001067000445 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAINET هدنزاس عجرم   TAINET یتراجت مان   G.SHDSL GNTU-764-102 لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

موس جوم  تاطابترا  رکتبم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   2011L لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگ  تمیق  هب  مادقا  تسویپ  طیارش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  لیاف  رد  الاک  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناتسا  یموب  هدنشورف  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب - یم  هباشم  اهدک  ناریا  زا  یضعب 

7155615555 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تسپ ، نابایخ  سردم ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250002-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014731 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
wifi لگناد ناونع : 

14014731 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور وو   مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

wifiw ifi لگناد   لگناد ناونع : : ناونع 5252
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یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یفرعم  دنربو  جردنم  هنومناب  یتسیاب  یم  اهالاک  هیلک  تسویپ ) تسیل  قباطم  اقیقد  ) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب هتشاد  تقباطم  تسویپ  تسیلرد 

1101003600000018 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   DATWYLER NETWORK هدنزاس عجرم  لدم 391362   m 305 لوط  Cat6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب رظنو.دشاب  یمدادرارقداقعنا  هب  زاینو  تسا  ریذپ  ناکما  نکسم  کناب  تاعالطا  یروانف  هرادا  داتزا  سپ  هجو  تخادرپ  هکنیا  هب  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناتسا  یموب  احیجرت  هدنهدداهنشیپ  دادرارقرب  بترتم  یقوقح  لئاسم 

 : یتسپ دک  یبونج ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  سردم 6  شبن  سردم  دیهش  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9713683311

32232150-056  ، 32233190-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238979-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یفرعم   یفرعم دنربو   دنربو جردنم   جردنم هنومناب   هنومناب یتسیاب   یتسیاب یمیم   اهالاک   اهالاک هیلک   هیلک تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد )) هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دنشاب .دنشاب هتشاد   هتشاد تقباطم   تقباطم تسویپ   تسویپ تسیلرد   تسیلرد

5353
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6266656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - یتسویپ تسیل  حرش  هب  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لک  عمج 

1101003995000248 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراددوخًادج  هباشم  دنرب  اب  اهالاک  هئارا  زا  دشابیم  ناکوب  نادنز  ناکوب ،  رهش  لیوحت  لحمو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  دنفسا  رخآ  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6266723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد جرد دکدک   ناریا   ناریا ردرد   هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا نودب   نودب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لکلک   عمج   عمج دشابیم -  -  دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

5454

 - ...  - ... یرادا یرادا روتینام   روتینام دروک -  -  دروک چپچپ   یرون   یرون ربیف   ربیف رورس -  -  رورس کسید   کسید دراه   دراه رورس -  -  رورس دراه   دراه   SCSISCSI هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 5555
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دیرخ / یتسویپ تسیل  قبط  یلصا  تاصخشم  / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب برد  لیوحت  / تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ یدقن

1101094328000082 زاین :  هرامش 
ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روکف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUN یتراجت مان   spud bracket لدم رورس  دراه   SCSI هظفحم الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-507127-B21 لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 600 تیفرظ  AP860A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  DIN/DIN دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 
رتم 4 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  LC/LC دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  LC/FC دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 
رتم 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   Adata یتراجت مان   SSD S511 لدم  GB 120 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یدقن دیرخ  / یتسویپ تسیل  قبط  یلصا  تاصخشم  / هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب برد  لیوحت  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951678467 یتسپ :  دک  روپ ،  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   ادهش  راولب  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46239981-044  ، 46230701-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46230701-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6266802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  کرادم  قبط   NVR وکسیس و  POE تروپ چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  غلبم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000249 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنفسا رخآ  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزرا شزرا نودب   نودب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ غلبم   غلبم دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط   NVRNVR وو   وکسیس   وکسیس   POEPOE  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ جرد   جرد دکدک   ناریا   ناریا ردرد   هدوزفا   هدوزفا

5656
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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

6266847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  کینورتکلا  هرادا  زاین  دروم  مزاول  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000259 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LIGO WAVE هدنزاس عجرم   match 5n لدم  GHz 5/8 سناکرف ویدار  نتنآ  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

یلضفلاوبا 01133718910 سدنهم  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف کینورتکلا   کینورتکلا هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 5757
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمیار  یتناراگ  اب  ددع  دادعت 2   kvm aten CS22U تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ 497072 و 497115 تساوخرد 

1101092921001256 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP218D لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  هب  امتح  افطل 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا 
یراک زور  جنپ  لهج و  زا  شیب  تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یضاقتم دات  هب  طونم  سانجا  دات 

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

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 5858
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یرتسگداد   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف لصاح  سامت  نفلت 09193124674  هرامش  اب  زراین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  دش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000493000185 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  هکبش  تراک  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  نفلت 09193124674  هرامش  اب  زراین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف  دش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713616465 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  لک  یرتسگداد  بالقنا  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249901-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249901-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6266975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - یتسویپ تسیل  حرش  هب  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لک  عمج 

1101003995000250 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراددوخًادج  هباشم  دنرب  اب  اهالاک  هئارا  زا  دشابیم  داباهم  نادنز  داباهم ،  رهش  لیوحت  لحمو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  دنفسا  رخآ  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هکبش   هکبش تراک   تراک دربراک   دربراک هلصفنم   هلصفنم تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 5959

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6267330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... رتیلپسا و چیئوس ، روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101093079001729 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   SP201 لدم رتیلپسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکربا ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6267407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص 2 هب  تخادرپ  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  ...و  قمع 60  تنیوی  کر 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ههام 

1101091661000116 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یناغان یجرف  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSI لدم  U 9 زیاس یراوید  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

همیمض ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نتشاد  تروص  رد  - دشاب یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825001-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو رتیلپسا   رتیلپسا چیئوس ، ، چیئوس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6161

یراوید یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 6262

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

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

6267413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک هاگتسد و  دادعت 2  هب  روتپادآ  اب  لنپ  چپ  هاگتسد و  دادعت 24  هب  ویدار  نتنآ  کیتورکیم و  ویدار  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# یتسویپ تاصخشم  قبط  رتم  هکبش 20 

1101001221000300 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : 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

33369781-044  ، 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

هکبش هکبش لباک   لباک وو   روتپادآ   روتپادآ اباب   لنپ   لنپ چپچپ   وو   ویدار   ویدار نتنآ   نتنآ وو   کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ دالوف  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 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا لصا و  سنزگن  کرام   Cat 6 - UTP دلیش نودب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  610

1101093266001103 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

UC-CRD5e-15 لدم  mm^2 0/2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  دلیش  نودب   patch cord Cat-5e UTP جوز هکبش 4 لباک  الاک :  مان 
اکیرمآ هدحتم  تالایا   UNICOM هدنزاس عجرم  هکبش  مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   m 5 یکیتسالپ هتسب 

ددع 610 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   6 10610 لانیجروا   لانیجروا وو   لصا   لصا سنزگن   سنزگن کرام   کرام   Cat 6  -  UTPCat 6  -  UTP  دلیش دلیش نودب   نودب هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ دالوف  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 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLINK DGS 1008A تروپ چیئوس 8  باه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب  دنبکآ و  ون و  تروصب 
1101093266001102 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رداندیس هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK هدنزاس عجرم   TL-SF1008 لدم تروپ  هنایار 8  هکبش  چیئوس  باه  الاک :  مان 

لد هدنز 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   وو   دنبکآ   دنبکآ وو   ونون   تروصب   تروصب   DLINK DGS 1008ADLINK DGS 1008A  تروپ تروپ   88 چیئوس   چیئوس باه   باه ناونع : : ناونع 6565
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6267565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هرامش  هب  تسویپ  تساوخرد  قبط 2  یرتویپماک  مالقا  ددع   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
518811
440814

1101092921001259 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214E لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  هب  امتح  افطل 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا 
یراک زور  جنپ  لهج و  زا  شیب  تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یضاقتم دات  هب  طونم  سانجا  دات 

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

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یعامتجا6266786 یاه  هکبش  لیلحت  هحفص 15)گنیروتینام و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هوبنا6267079 مایپ  هحفص 15)لاسرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه6267728 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  هحفص 22)لاقتناواهزاسراکشآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6666
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6267749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155046 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
anders electronics دنرب یتنمگس  نوس  رگشیامن  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

anders  e lectronicsanders  e lectronics دنرب   دنرب یتنمگس   یتنمگس نوس   نوس رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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راسمرگ یرادرهش   :: 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

6265970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قارب همین  چاس  نیرز  یلودج  ینغور  زبس  گنر  ولیک  قارب و2500 همین  چاس  نیرز  یلودج  ینغور  دیفس  گنرولیک  2500 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قبط  تاصخشم  رنیت  رتیل  5000

1101050360000095 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  راسمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

عراز لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تاکشم   g 250 یعبر یطوق  گنر 100  دک  دیفس  قارب  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 1 دادعت : 

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

رنیت رتیل  قارب 5000 همین  چاس  نیرز  یلودج  ینغور  زبس  گنر  ولیک  قارب و2500 همین  چاس  نیرز  یلودج  ینغور  دیفس  گنرولیک  2500 دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ قبط  تاصخشم 

3581887887 یتسپ :  دک  راسمرگ ،  یرادرهش  نادیم  یلامش  علض  - درادناتسا نادیم  - راسمرگ راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31932000-023  ، 31932101-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31932200-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهبا 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 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

6266020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل ینغور 500 رنیت  / نت 1.5 زبس ناولا  یلودج  ینغور  گنر  / نت 2 دیفس ناولا  یلودج  ینغور  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000314 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رحس گنر  هدننک  هضرع  عجرم  رحس  یتراجت  مان   cc 18920 یزلف یطوق  گنر 2724  دک  مویدم  یلودج  زبس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

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

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنراد رارق  تیولوا  رد  یلحم  ناراکنامیپ.تسا  یمازلا  ( کی هجرد  ناولا  ) عون دیق  اب  روتکاف  شیپ  هیارا.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج ینغور   ینغور گنر   گنر ناونع : : ناونع 6868

رتیل رتیل 500500 ینغور   ینغور رنیت   رنیت // نتنت 1.51 .5 زبس زبس ناولا   ناولا یلودج   یلودج ینغور   ینغور گنر   گنر // نتنت 22 دیفس دیفس ناولا   ناولا یلودج   یلودج ینغور   ینغور گنر   گنر ناونع : : ناونع 6969

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

6266340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  رنیت  ینغور و  یکشم  ینغور و  درز  ینغور و  دیفس  یرفسف و  زبس  هریت و  زبس  یلودج  ینغور  یاهگنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101093557000017 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نارداهب  غاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 5,600 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا  ینغور  یکشم  ینغور و  درز  ینغور و  دیفس  یرفسف و  زبس  هریت و  زبس  یلودج  ینغور  یاهگنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8476141377 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ناردابغاب خ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52506444-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52505900-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دالوف  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 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا هجرد 1 و  ییولیک  نلاگ 20   ، یلودج درز  یبآ و  دیفس و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093426000148 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 800 دادعت : 

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

درادناتسا هجرد 1 و  ییولیک  نلاگ 20   ، یلودج درز  یبآ و  دیفس و  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  یراذگ و  تمیق   ، تنیرپ تسویپ  تسیل  قبط  امزلا  تسیاب  یم  نایضاقتم  تسا و  هباشم  دک  ناریا 

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج ینغور   ینغور یاهگنر   یاهگنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

درادناتسا درادناتسا وو     11 هجرد   هجرد ییولیک   ییولیک   2020 نلاگ   نلاگ  ، ، یلودج یلودج درز   درز وو   یبآ   یبآ وو   دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 7171
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روباشین ناتسرهش  گیب  یقاس  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  یتراظن  نیبرودو  ناوخ  کالپ  نیبرود  یارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097496000004 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  گیب   یقاس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   MPS-10A لدم  10A لسوتف هلر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9336174475 یتسپ :  دک  گیب ،  یقاس  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس 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 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ لیاف  قبط  دنهس ( یرادرهش  قالراپ  کیلورکا  لودج  گنر  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005650000043 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنهس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قارب تعنص  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  قالراپ  یتراجت  مان   kg 20 یزلف بلح  گنر 0100  دک  دیفس  نیمالم  دیکلآ  یا  هروک  گنر  الاک :  مان 

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

وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یتسویپ لیاف  قبط  دنهس ( یرادرهش  قالراپ  کیلورکا  لودج  گنر  ءاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دنهس ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  نادیم  ود  زاف  دنهس  دیدج  رهش  یقرش  ناجیابرذآ  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5331643816

33437601-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33437611-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتراظن   یتراظن نیبرودو   نیبرودو ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

رنیت رنیت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا یاراد  هباشم  یاه  دک  ناریااب  تسویپ  تاصخشم  قبطو  هدش  جرد  رادقم  هب  هیاپ  اب  ولبات  ، بسچ ، یا هبرگ  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم هب  لمحو  تیفیکو 

1101005723000063 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SABA یتراجت مان   kg 2/5 یطوق عیام  رندراه  یئزجود  یسکوپا  یبیکرت  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 60 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1,200 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

08638628120-1401/12/10 اتیاهن لیوحت.ددرگ  لاسرا  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  الاک  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3991917535 یتسپ :  دک  نارجاهم ،  یرادرهش  ( هر ) ینیمخ ماما  نادیم  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355-3862  ، 38623355-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38623355-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ اباب   ولبات   ولبات ،، بسچ بسچ ،، یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457767 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/23هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیقثرج کارتفیل و  یاج  اب  ) یرتم ینتب 2  یسرجوین  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لیقثرج لیقثرج وو   کارتفیل   کارتفیل یاج   یاج اباب   )) یرتم یرتم   22 ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 7575
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نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6267039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک رازبا  ینمیا و  مزاول  اه و  عطاقت  رد  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  تازیهجت  دیرخ  یرادهگن  ریمعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دیکات  دروم  تسویپ  تاصخشم و  یمامت 

1101006008000090 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع ابید  هدننک  هضرع  عجرم  رتاهت  نارمع  ابید  هدنزاس  عجرم   RX 891 لدم  LED پمال عون  هناخ  کت  یقرب  نز  کمشچ  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 
رتاهت

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

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

راک رازبا  ینمیا و  مزاول  اه و  عطاقت  رد  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  تازیهجت  دیرخ  یرادهگن  ریمعت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دیکات  دروم  تسویپ  تاصخشم و  یمامت 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راک راک رازبا   رازبا وو   ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول وو   اهاه   عطاقت   عطاقت ردرد   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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

6267204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004576000050 زاین :  هرامش 
راسمرگ ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

 . دنیامن یراذگراب  ددجم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  ءاضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3588115681 یتسپ :  دک  راسمرگ ،  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  دابآ  یجاح  یهارهس  راسمرگ  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34533802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533800-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 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

6267528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش و هب  طوبرم  تادنتسم  یراذگراب  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - رنهاب ناتسرامیب  یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ - یگدنیامن همان  مزال - یاه  زوجم 

1101094336000635 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لامش یمیش  راگن  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   60x45 cm زیاس دیفس  زمرق و  لیطتسم  یرتوبک  لاب  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 4  یتسویپ - کرادم  ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا   - هناماس رد  روتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ، زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هاگشناد  یرصب  تیوه  دحاو  هدهعرب  تیفیک  دات  - عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  لحم - زا  دیدزاب   – ینف رظان  دات  زا  سپ 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یاهولبات   یاهولبات ناونع : : ناونع 7878

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

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

6267554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسرهف ینف و  تاصخشم  اب  صخشم  یاه  هطقن  قطانم و  رد  ندرک ) تلافسآ  یرون (  ربیف  یاه  هچضوح  برد  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ نامیپ  بلاق  رد  تسویپ  ریداقم 

1101001022002498 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف تخادرپ.دامن  لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  یناوضر  سدنهم  بانج  طوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  امازلا  راک  ماجنا  یگنوگچ  لحم و  زا  تمیق  هیارا  زا  لبق.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  تروص  رد  طقف 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صخشم صخشم یاه   یاه هطقن   هطقن وو   قطانم   قطانم ردرد   ندرک ) ) ندرک تلافسآ   تلافسآ یرون (  (  یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هچضوح   هچضوح برد   برد یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 7979

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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل   - ناجنز یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن یراذگراب  سپس  هدومن و  اضما 

1201005220000537 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل  - یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا  - 
.دیئامن یراذگراب  سپس  و 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یتسویپ لیاف  قبط   1 دادعت : 

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

رهم تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل  - یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یراذگراب  سپس  هدومن و  اضما  و 

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرهش یرادرهش دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه عطاقت   عطاقت یسیطانغم   یسیطانغم یاه   یاه پول   پول یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6266470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسناسآ نیباک  یلخاد  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000081 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک   RAVANKAR SEMATEC یتراجت مان  روسناسآ  نیباک  دربراک   80x200 cm زیاس کتامس  وش  زاب  زکرم  هکت  ود  کیتاموتا  مامت  رد  الاک :  مان 

سانش قح  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  سانش  قح  یدهم  هدنزاس  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داعبا 80*220 یپوکسلت  کیتاموتا  مامت  ریگن  رادشخ  لیتسا  مامت  نارای  روسناسآ  نیباک  یلخاد  برد  بصن  هیهت و  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ یاقا  تعاس 10  سار  هبنسکی 1401/11/23  زور  رد  هدوب  یرابجا  دیدزاب  - کیتاموتا مامت  رتمیتناس 

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

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

روسناسآ روسناسآ نیباک   نیباک یلخاد   یلخاد برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

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

6266553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  نامرف  سکاب  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000494 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
Daihatsu EDM18ZII لدم کیتاموتا  برد  نامرف  سکاب  لرتنک  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

رب رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  ددرگ - همیمض  روتکاف  شیپ  یداهنشیپ  تمیق  لاسرا  ماگنه  رد  تسا - دات  دروم  یتساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  اهنت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  کناب  نیا  سانشراک  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  هام  کی  تدم  رد  باسح  هیوست  تسا - هدننک  نیمات  هدهع 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464217-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد نامرف   نامرف سکاب   سکاب لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهن 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 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - یراحتنا دض  ینفد  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  بصن  یارب  زاین  تازیهجت  یمامت 

1101097587000400 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یتآ دید  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  زیرآ  هدنزاس  عجرم  متسیس  زیرآ  یتراجت  مان   ROAD BLOCKER RB لدم راحتنا  دض  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - یراحتنا دض  ینفد  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  تهج  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  تاحیضوت  تمسق  نتفرگ  رظن  رد 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب   ...( نویسادنف و رگم -  نتب  یرافح -   ) بصن لحم  یزاسهدامآ  یزادنا و  هار   - بصن یاههنیزه  هیلک 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراحتنا یراحتنا دضدض   ینفد   ینفد تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 106 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ls59ekb64x4kr?user=37505&ntc=6266759
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6266759?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  نکسم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6267077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموینیمولآ پآ  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003406000028 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یریگرابو  هیلخت  لاسرا ؛  لمح ؛  هنیزه  تسویپ ،  تسیل  حرش  هب  کرادم  دشاب - .  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  یریگیپ  تهج  روما  هیلک  بوغرمو ؛  یلصا  سنج  .دشاب  یم  راکنامیپ 

4916714539 یتسپ :  دک  تلادع 50 ،  شبن  ناروخراهانراولب  ناگرگ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32529515-017  ، 32525010-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525013-017 :: 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

یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6267495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  یمالعا  تاصخشم  قباطم  راک  یارجا  مالقا و  نیمات  زا  معا  نواعت  هعسوت  کناب  نادنبهن  هبعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003777000017 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نادنبهن رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یمازلا ) دامن باوج  همیمض  اضماورهم و  ، لیمکت ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  افطل  یمارگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: 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

یموینیمولآ یموینیمولآ پآپآ   لور   لور ناونع : : ناونع 8484

هبعش هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6266104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  مرف  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005343000016 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عون رازفا  مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( MNA-NVR216 -4K(16P لدم  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

لاتیجید
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( BL5TWD-IVZS(P)(H لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( DC5TWD-IVZS(P)(H لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
لاتیجید عون  رازفا  مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( NVR208-4K(8P لدم  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مالعتسا  مرف  رد  هدش  هتساوخ  لوصحم  هدوب و  هباشم  تالوصحم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رثا بیترت  قوف  دراوم  نودب  تمیق  مالعا  هنوگره  تروصنیا  ریغ  رد.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  هدننک  نیمات  ءاضما  رهم و  هارمه  هب  مالعتسا  مرف  تسویپ  لیمکت و 

.دش داوخن  هداد 

9718685168 یتسپ :  دک  نارگراثیا ،  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هرادا  تیاس  دنجریب  یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32421162-056  ، 31616101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400042-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ مرف   مرف قبط   قبط ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 106 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8v9cxqxujq6b4?user=37505&ntc=6266104
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6266104?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/11/19   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یارجا  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بامرگ 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 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

6266417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینوی هلاس  یتناراگ 5 اب  یتسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091267000010 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بامرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کینوی هلاس  یتناراگ 5 اب  یتسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4587184596 یتسپ :  دک  بامرگ ،  یرادرهش  بامرگ  رهش  هدنبادخ -  ناتسرهش  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34822439-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34822441-024 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8787

کینوی کینوی هلاس   هلاس 55 یتناراگ   یتناراگ اباب   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6266586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154601 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درون مرگشیپ  هروک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه مرف  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  قبط  رب  تشر  یتعیرش  هبعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  متسیس  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004854000096 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تراجت رصع  داعیم  هدننک  هضرع  عجرم   LONGSE یتراجت مان   8116F-4I 16CH لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ یاه  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  قبط  رب  تشر  یتعیرش  هبعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  متسیس  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درون درون مرگشیپ   مرگشیپ هروک   هروک نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6266606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  یریوصت  متسیس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101093079001725 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهبا 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 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

6266621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 18 دادعت هب  یتسویپ  تاصخشم  قبط  sd5a445xa-hnr4 اوهاد یتراظن  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000315 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   VG5-7230 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 18 دادعت : 

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

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  اه  نیبرود  هیلک  ینابیتشپ  - یزادنا هار   - بصن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: 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

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 9191

وهاد وهاد یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هجوت  یتساوخرد  یاه  لدم  یتناراگ و  هب  - تسویپ لیاف  رد  جردنم  حرش  هب  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000244 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

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

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هباشم یاهالاک  نداد  تمیق  زا   - تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا   - هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراددوخ 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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ناجیابرذآ یندم  دیهش  هاگشناد   :: 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

6266944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یشک  لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090688000070 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ یندم  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
 HARES IPC-E2F4D-I30 هتسب رادم  هنیبرود  - 

 HARES IPC-E2F4D-I30 هتسب رادم  نیبرود 
DI SC سلریاو ویدار 

تروپ  POE چیئوس
تروپ  POE چیئوس

هکبش لباک 
یتسویپ لیاف  قبط 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم.سانشراک دات  زا  دعب  هیوست  ( دیدزاب زا  دعب  ) هدننک نیمات  هدهع  رب  بصن  یشک و  لباک  هنیزه.یتسویپ  لیافدنرب  لانیجروا و  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یقرشناجیابرذآ  زا  ناگدننک  نیمات.تسیمازلا  تمیق  دروآرب  تهج  دیدزابددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  تروص  هب  یداهنشیپ 

5375171379 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یندم  دیهش  هاگشناد  هغارم -  زیربت  هداج  رتمولیک 35  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34327500-041  ، 34327525-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34327525-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یشک   یشک لباک   لباک وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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دابآ نیسح  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون 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

6267180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  نیبرود  مزاول  ارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101101178000001 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  دابا  نیسح  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نیسح هدننک  هضرع  عجرم  یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-LPB240F12 لدم  SSE یگنر ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا
ددع  1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع  2 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9318744637 یتسپ :  دک  دابا ،  نیسح  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  -  - SSE-LPB240F12SSE-LPB240F12 لدم   لدم   SSESSE  یگنر یگنر ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ   IPIP هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیبرود - : - : نیبرود مزاول   مزاول ارجاو   ارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
SSE-WR1500SSSE-WR1500S لدم   لدم   SSESSE  تیال تیال مراو   مراو ینوس   ینوس یلسکیپاگم   یلسکیپاگم   55 یتراظن   یتراظن

9595
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6267206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  قبط  اقیقد  یتساوخرد  یاهالاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  غلبم 
1101003995000251 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-NF284E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب سانجا  امازلا  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  هدننک  . نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنفسا رخآ  تخادرپ  تسیمازلا  دات  دعب  هلصافالب  الاک  لیوحت  هژورپ  ندوب  یرورض  هب  هجوت  اب   . دشاب یم  رظن  دم  طابترا  سراپ  یتناراگ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوش6266642 یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  یتراظن  نیبرودو  ناوخ  کالپ  نیبرود  یارجاو  هحفص 50)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

چیئوس6266845 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 22)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناماس6266104 رد  تسویپ  مرف  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسبرادم و  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6266591 یریوصت  متسیس  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

شزرا شزرا نودب   نودب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ غلبم   غلبم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط اقیقد   اقیقد یتساوخرد   یتساوخرد یاهالاک   یاهالاک وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ جرد   جرد دکدک   ناریا   ناریا ردرد   هدوزفا   هدوزفا

9696
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6266802 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  کرادم  قبط   NVR وکسیس و  POE تروپ چیئوس 24 
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  غلبم 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6266845 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 22)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

زکارم6266754 لباک  یروآ  عمج  یاه  هژورپ  یارجا  یارب  سسکا  تازیهجت  هحفص 8)دیرخ  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

دوش6266642 یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  یتراظن  نیبرودو  ناوخ  کالپ  نیبرود  یارجاو  هحفص 50)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6267180SSE- لدم  SSE یگنر ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  نیبرود - : مزاول  ارجاو  دیرخ 
لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود   - LPB240F12

SSE-WR1500S

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراحتنا6266759 دض  ینفد  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-29-18 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 19-11-1401 23-11-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  مرالآ  ریاف  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6267042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیوشزاب تسار  یکینورتکلا  لفق  هب  زهجم  تقرسدض  یناشن  شتآ  یهاوگ  قیرحدض  110*210 داعبا هبرورس  قاتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ups قاتا تهجدرادناتساداعبا  هب  وشزاب  نوریبددع  کیوددع 

1201005454000014 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هگنلوددرادناتسا یهاوگاب  یکینورتکلا  لفقاب  قیرحدض  برد  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  ندوب  قیرحدضدرومرد  یناشن  شتآزا  یهاوگ  دوش  یریگ  هزادنا  هدننک  نیمات  طسوت  قیقد  هزادنا  دشاب  درادناتسا  اهبرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32562422-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یثنخ6266599 زاگ  قیرح  ءافطا  هحفص 27)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   مرالآ   مرالآ ریاف   ریاف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 9797

کیکی وشزاب   وشزاب تسار   تسار یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق هبهب   زهجم   زهجم تقرسدض   تقرسدض یناشن   یناشن شتآ   شتآ یهاوگ   یهاوگ قیرح   قیرح دضدض     1 101 10 ** 2 102 10 داعبا   داعبا هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
upsups قاتا   قاتا تهج   تهج درادناتساداعبا   درادناتساداعبا هبهب   وشزاب   وشزاب نوریبددع   نوریبددع کیکی   وو   ددع   ددع

9898
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6266708 لیاف  ینف  تاصخشم  اب  مرالآ  ریاف  هحفص 8)لوژام  قیرح  ( قیرح

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

چیئوس6266845 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 22)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینیلک6266939 یلپ  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  هژورپ  هحفص 27)ارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هب6267042 زهجم  تقرسدض  یناشن  شتآ  یهاوگ  قیرح  دض  داعبا 210*110  هب  رورس  قاتا  برد  دیرخ 
تهج درادناتساداعبا  هب  وشزاب  نوریبددع  کی  ددع و  کی  وشزاب  تسار  یکینورتکلا  لفق 

ups قاتا

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6267052 نالعا  لرتنک  هحفص 27)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6267085 تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  مالعا و  مالقا  هحفص 27)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

6266820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  هیاپ و ...  زنل و  هارمه  هب  هتفرشیپ  یساکع  نیبرود  . 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراگنربخ ادص  طبض  هاگتسد  . 2

1101003038000543 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدابآ انیم  یدمحم  ناوج  هدننک  هضرع  عجرم  نونک  یتراجت  مان   SX120 لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

39902409 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
یردیح یاقآ 

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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراگنربخ یراگنربخ ادص   ادص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد . . 22 هیاپ   هیاپ وو   زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب   هتفرشیپ   هتفرشیپ یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود . . 11 ناونع : : ناونع 9999
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هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6267567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بذاج 60*90 زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000339 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1,000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هناماس6266104 رد  تسویپ  مرف  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسبرادم و  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6266333 رادم  نیبرود  یارجا  هحفص 65)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینوی6266417 هلاس  یتناراگ 5 اب  یتسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 65)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درون6266586 مرگشیپ  هروک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6266591 یریوصت  متسیس  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وهاد6266621 یتراظن  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش6266642 یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  یتراظن  نیبرودو  ناوخ  کالپ  نیبرود  یارجاو  هحفص 50)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یراگنربخ6266820 ادص  طبض  هاگتسد  هیاپ 2 . زنل و  هارمه  هب  هتفرشیپ  یساکع  نیبرود  هحفص 14)1 . نیبرود  ( نیبرود

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

یتینما6266851 تازیهجت  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

9090 ** 6060 بذاج   بذاج زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6266944 لیاف  قبط  یشک  لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6267180SSE- لدم  SSE یگنر ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  نیبرود - : مزاول  ارجاو  دیرخ 
لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود   - LPB240F12

SSE-WR1500S

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6267206 کرادم  قبط  اقیقد  یتساوخرد  یاهالاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  هتسب  رادم  نیبرود 
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  غلبم 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نکاما6267287 تاسیسات و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بذاج 60*626756790 هحفص 14)زادناریز  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادرهش6267679 دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  هحفص 50)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000133 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266190 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,043,352,996 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000132 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266196 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,197,977,139 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000130 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266202 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,169,056,564 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 102102

ناتسا ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000135 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266211 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  ناسارخ  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,482,574,853 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000136 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266219 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,274,575,996 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 104104

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000134 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266226 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,841,781,711 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

153331-150834-154616 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-EMC UNITY XT SAN STORAGE زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- رتمیلیم یدنب 5-15  هناد  اب  یژرولاتم  کک 

تنمیالا  قابطنا  میظنت  کچ  یرزیل  لباترپ  هاگتسد  دیرخ 8 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://srm.kscco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 106106

88 دیرخ   دیرخ رتمیلیم - - رتمیلیم   55 -- 1515 یدنب   یدنب هناد   هناد اباب   یژرولاتم   یژرولاتم کککک   - - EMC UNITY XT SAN STORAGEEMC UNITY XT SAN STORAGE  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تنمیالا تنمیالا قابطنا   قابطنا میظنت   میظنت کچکچ   یرزیل   یرزیل لباترپ   لباترپ هاگتسد   هاگتسد

107107
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
زربلا ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، مق ناتسا   ، نارهت ناتسا  ،

تبون هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامز  مه  یا  هلحرم  کی  دیجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا

1401/11/20 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زور  تدم 5  هب  یهگآ  راشتنا   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266395 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 9   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرامش هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانرب نامزاس  زا  ورین  ای  تعنص  ای  تازیهجت  تاسیسأت و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یقوقح  صاخشا  یهگا  - رد  جردنم  باسح 

 - روشک هجدوب  و 

هرامش 12  داهج  نادیم  نارهت  یناشن  هب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
تاسلج  نلاس  مود  هقبط  هرامش 2  نامتخاس  ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   225  - هرامش باجح  شبن  یمطاف  نابایخ  نارهت  شیاشگ :

تسارح هنامرحم  هناخریبد  متفه -  هقبط  ناریا -  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هرامش 12  داهج  نادیم  نارهت  لیوحت :

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم  :: 84399742 و  نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6266557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   Promise زاس هریخذ  هاگتسد  تهج  ینف  تاصخشم  اب  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001595000022 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310f لدم  TB 12 تیفرظ  FC رلرتنک ود  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   Promise زاس هریخذ  هاگتسد  تهج  ینف  تاصخشم  اب  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 108108

لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 109109

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

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

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

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

6266576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hpe StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive (BC023A  ) یزاس هریخذ  تازیهجت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ لاسکی  جیرتراک و  هارمه  هب 

1101003871000236 زاین :  هرامش 
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q2078A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   C7978A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ  LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 
رکتبم ناروانف  اشوک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Hpe StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive (BC023A  ) یزاس هریخذ  تازیهجت  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ لاسکی  هارمه  هب 

دشابیم هناماس  بولطم  دنور  یهمادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 
یرادا دنیارف  قبط  هطوبرم  دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1101 10

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 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

6266597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  یلا  ود  ینامز  هلصاف  رد  تخادرپ  هزور  هس  ای  ود  لیوحت   Qnap 2483 RP-E2136 128G زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1201005220000536 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  ههام  هس  یلا  ود  ینامز  هلصاف  رد  تخادرپ  هزور  هس  ای  ود  لیوحت   Qnap 2483 RP-E2136 128G زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هس  یلا  ود  ینامز  هلصاف  رد  تخادرپ  هزور  هس  ای  ود  لیوحت   Qnap 2483 RP-E2136 128G زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ 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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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 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

6267078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tandberg DATA Storage Loader 1U LTO 8 FC زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(Media LTO 8 (+ Label  * 8 + 

(Tandberg DATA Cleaner Cartridge (+ Label  * 1 + 
1101092130000217 زاین :  هرامش 

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  گربدنت  یتراجت  مان   LTO-7803 لدم یسوط  - یکشم گنر   TB 12/8 تیفرظ  tandberg storageloader 1U LTO ویارد پیت  الاک :  مان 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرود مامتا  زا  سپ  تامدخ  لاس  راهچ  یتناراگ و  لاس  هس  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  /09365368335 دیات دروم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
tape هاگتسد یارب  یتناراگ 

ناریا

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: 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

هریخذ6266190 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناتسا یزاس 

هحفص 77) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6266196 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناتسا یزاس 

هحفص 77) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6266202 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناتسا یزاس 

هحفص 77) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6266211 هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 77)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6266219 هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 77)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

هریخذ6266226 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناتسا یزاس 

هحفص 77) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هناد6266232 اب  یژرولاتم  کک  - EMC UNITY XT SAN STORAGE زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ 
تنمیالا قابطنا  میظنت  کچ  یرزیل  لباترپ  هاگتسد  دیرخ 8  رتمیلیم - یدنب 5-15 

هحفص 77) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6266395 هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 77)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لانرتسکا6266557 کسید  هحفص 77)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6266576 هریخذ  تازیهجت  هحفص 77)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6266597 هریخذ  هاگتسد  هحفص 77)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6267078 هریخذ  هحفص 77)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6266228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یاه  رتویپماک  رورس و  ءاقترا  تهج  یرازفا  تخس  تاعطق  بصن  لمح و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001576000071 زاین :  هرامش 

( ماع یماهس   ) روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف تروص  هب  یتساوخرد  کرادم  هارمه  هب  هدرک و  کینورتکلا ) یاضما  ای   ) اضما رهم و  هعلاطم ، زا  سپ  ار  هدش  یراذگراب  کرادم  دانسا و  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد   PDF

6714631387 یتسپ :  دک   ، 3 رثوک یوک  یبونج –  رثوک  نابایخ  هاگتسیا 3 ،  - 2 زاف نایگنهرف  هاشنامرک –  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233320-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233320-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یاه   یاه رتویپماک   رتویپماک وو   رورس   رورس ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1754355 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/11/24عبنم خیرات 1401/11/19 زا   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTN رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

164-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  تمیق  مالعتسا  قیرط  زا  رورس  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

84169725 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: 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

تکرش6266228 یاه  رتویپماک  رورس و  ءاقترا  تهج  یرازفا  تخس  تاعطق  بصن  لمح و  هحفص 85)دیرخ ، رورس  ( رورس

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

6266394PTN رورس هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یثنخ6266599 زاگ  قیرح  ءافطا  هحفص 27)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6266723 - ... یرادا روتینام  دروک -  چپ  یرون  ربیف  رورس -  کسید  دراه  رورس -  دراه   SCSI هحفص 32)هظفحم هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

PTNPTN  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

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

چیئوس6266845 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 22)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6266861 هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

نیکرتشم6266932 روما  رورس  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هب6267042 زهجم  تقرسدض  یناشن  شتآ  یهاوگ  قیرح  دض  داعبا 210*110  هب  رورس  قاتا  برد  دیرخ 
تهج درادناتساداعبا  هب  وشزاب  نوریبددع  کی  ددع و  کی  وشزاب  تسار  یکینورتکلا  لفق 

ups قاتا

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش ینیمخ  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج یشزرو  لاکیتپا  لا  یشزرو  هاگتسد  کیو...و  یرلاک  بلق و  نابرض  روسنس  یاراد  لماک  تباث  هخرچود  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپارتویزیف دحاو  رد  یشخبناوت  هدافتسا 

1201050044000004 زاین :  هرامش 
رهش ینیمخ  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

دحاو رد  یشخبناوت  هدافتسا  تهج  یشزرو  لاکیتپا  لا  یشزرو  هاگتسد  کیو...و  یرلاک  بلق و  نابرض  روسنس  یاراد  لماک  تباث  هخرچود  هاگتسد  کی  - 
یپارتویزیف

یشزرو الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

09131079971 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8418759398 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  هناخباتک  بنج  یقودص  راولب  یرادرهش  هار  رهش 4 ینیمخ  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678847-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678846-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزرو یشزرو لاکیتپا   لاکیتپا لالا   یشزرو   یشزرو هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   روسنس   روسنس یاراد   یاراد لماک   لماک تباث   تباث هخرچود   هخرچود هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

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

6267031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  / ددرگ هئارا  تسویپ  رد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبم  رب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  /RTD روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001851 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR701 لدم  mA 98 نایرج تدش   V 7/4 ژاتلو  RTD لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 
ماسویرآ تراجت  ناروآون 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا  / ددرگ هئارا  تسویپ  رد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبم  رب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  /RTD روسنس  :: 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

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

یثنخ6266599 زاگ  قیرح  ءافطا  هحفص 27)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشزرو6266651 لاکیتپا  لا  یشزرو  هاگتسد  کی  روسنس و  یاراد  لماک  تباث  هخرچود  هاگتسد  هحفص 87)کی  روسنس  ( روسنس

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

6267031RTD هحفص 87)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

RTDRTD  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 1171 17
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ناتسدرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6266794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ربارب  اقیقد " یتارباخمو  ییویدار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090604000005 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  هدوبربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  روکذمزایندروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  هدوزفا  شزرارب  تایلام  یهاوگ  هئارا.دشاب  یم  یمازلا  هطوبرم  تیحالص  یاه  همانیهاوگو  یلغش  کرادم  هئارا 

6613714573 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  هپس  کناب  تیریدم  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247150-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33247150-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6267769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155067 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تنگم  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب اقیقد " " اقیقد یتارباخمو   یتارباخمو ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

چیئوس چیئوس تنگم   تنگم ناونع : : ناونع 1191 19
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6265957 هکبش  اتید  هحفص 32)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6266496festo راشف چیئوس  هحفص 22)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6266794 لیاف  ربارب  اقیقد " یتارباخمو  ییویدار  تازیهجت  هحفص 89)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6266802 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  کرادم  قبط   NVR وکسیس و  POE تروپ چیئوس 24 
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  غلبم 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6266845 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 22)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6266849  KVM هحفص 32)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6266944 لیاف  قبط  یشک  لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6267330 ... رتیلپسا و چیئوس ، هحفص 32)روتینام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربتعم6267529 یتناراگ  اب  دنبکآ و  ون و  تروصب   DLINK DGS 1008A تروپ چیئوس 8  هحفص 32)باه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتویپماک6267565 هحفص 32)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6267769 هحفص 89)تنگم  چیئوس  ( چیئوس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6266450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس تیمیل  ناونع : 

14014581 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

چوس6266450 هحفص 91)تیمیل  چوس  ( چوس

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

هداد6266482 زکرم  یاه  چوس  یزادنا  هار  نیمات و  هحفص 8)یحارط  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هداد6266737 زکرم  یاه  چوس  یزادنا  هار  نیمات و  هحفص 8)یحارط  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چوس چوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   . ناسانشراک دات  دروم.تاصخشم  یلکاب  روتکاف  شیپ.ههام  هس  تخادرپ.زکرم  برد  لیوحت   . لاچخی ظفاحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09183153255 هباشم

1101093896000147 زاین :  هرامش 
گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یدمحم اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  راتسا  رولیس  یتراجت  مان  لدم 7481   W 10 ناوت یلومعم   LED پمال الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نایناریا قرب  تراپ  هدننک  هضرع  عجرم  تراپ  یتراجت  مان   A 10 نایرج تدش   V 250 ژاتلو  m 1/8 رادزویف راد  ترا  هناخود  رزیرف  لاچخی و  ظفاحم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

قرب تراپ  هدننک  هضرع  عجرم  تراپ  یتراجت  مان   A 10 نایرج تدش   V 250 ژاتلو  m 3 راددیلک راد  ترا  هناخراهچ  رتویپماک  یریوصت  یتوص  ظفاحم  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 50 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: 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

یتسویپ6266944 لیاف  قبط  یشک  لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاچخی6267550 هحفص 92)ظفاحم  توص  ( توص

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

بذاج 60*626756790 هحفص 14)زادناریز  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادرهش6267679 دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  هحفص 50)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لاچخی لاچخی ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 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

6266298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات.هدنشورفاب  لقنو  لمح.ددرگ  جرد  لیابوم.تسا  هباشمدکناریا.تسویپ  تاصخشم  ابروتینام  رنکسا و 3  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشابربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطق  یمامت.دشاب  ناتسزوخ 

1101000231000115 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20MK400AB لدم  in 20 زیاس  LED هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CANOSACN LIDE 220 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو  33 رنکسا   رنکسا   33 ناونع : : ناونع 122122

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

6266558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هرادا  زاین  دروم  لیاسو  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000258 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 123123

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

6266575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هرادا  زاین  دروم  مزاول  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000256 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمارو یناهفصا  یفرشا  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 15 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 124124

یرتویپماک یرتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093170000017 زاین :  هرامش 

نیمارو یناهفصا    یفرشا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M50 لدم  in 50 زیاس  IR یسمل روتینام  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3000 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

وستیجوف  fi5015c لدم  A4 رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 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 : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم   TM-T20 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  - یقلاخ سدنهم  ینف 09123267485 - لحم رد  لیوحت  - ربتعم یتناراگ  - یناریا یالاک  طقف  - هنومن دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نیمارو ،  یناهفصا  یفرشا  دیهش  کینیلک  یلپ  دنق  هناخراک  یوربور  یسودق  دیهش  راولب  نیمارو  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3371616154

36243051-021  ، 36242713-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36243051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000410 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلالج هدیمح  هدننک  هضرع  عجرم   LS یتراجت مان   BR لدم هنایار  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( REDX-(B-H-2018 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 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 : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M50 لدم  in 50 زیاس  IR یسمل روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MBS-4680 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 2  - ربتعم یتناراگ  - لحم رد  لیوحت  - هنومن اهدکناریا  - یناریا یقلاخ 09123267485- سدنهم  ینف  - تسویپ حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ نکنک   عمج   عمج لبیل   لبیل هاگتسد   هاگتسد هنایار -  -  هنایار سیک   سیک هنایار -  -  هنایار دکراب   دکراب رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6266710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک زیم  تهج  وشات  روتینام  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101093079001727 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناگیاش هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیدنا  ناگیاش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CM05 لدم  in 15/6 زیاس سنارفنک  زیم  وشات  روتینام  الاک :  مان 
شیدنا

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک زیم   زیم تهج   تهج وشات   وشات روتینام   روتینام زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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افلج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح رتنیرپ  هاگتسد  روتینام و 2  اب  لماک  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 17  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092806000008 زاین :  هرامش 

افلج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-350II لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XT2210H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  اههاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5441645799 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  لته  بنج  افلج  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42059008-041  ، 42025042-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42025043-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد   22 وو   روتینام   روتینام اباب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد دیرخ  1717   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ دالوف  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 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6266999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS VG 328 H1B  : لدم  HDMI یدورو اب  چنیا  روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنبکآ ون و  تروصب  یلصا  یتناراگ  اب 

1101093266001100 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وسارف هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوسیا  یتراجت  مان   VG279QM لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبکآ دنبکآ وو   ونون   تروصب   تروصب یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     ASUS VG 328 H1BASUS VG 328 H1B  : : لدم لدم   HDMIHDMI یدورو   یدورو اباب   چنیا   چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 129129
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نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، مالقا حلاصم ، نیمات  و  هیهت ، اب  هارمه  نارهت  بالضاف  لرتنک  شیاپ و  زکرم  نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  نویساروکد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  تابوصنم  تازیهجت و 

1101005420000154 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بالضاف سیورس :  مان 
10 دادعت : 

1401/12/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تابوصنم تازیهجت و  مالقا ، حلاصم ، نیمات  و  هیهت ، اب  هارمه  نارهت  بالضاف  لرتنک  شیاپ و  زکرم  نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  نویساروکد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم 

 : یتسپ دک  نارهت ،  بالضاف  تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1568834613

88435961-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88409194-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، مالقا مالقا حلاصم ، ، حلاصم نیمات   نیمات وو   هیهت ، ، هیهت اباب   هارمه   هارمه نارهت   نارهت بالضاف   بالضاف لرتنک   لرتنک وو   شیاپ   شیاپ زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا نویساروکد   نویساروکد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
زاین زاین دروم   دروم تابوصنم   تابوصنم وو   تازیهجت   تازیهجت

130130
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000407 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09124013846 تهج  نفلت  روتکاف - شیپ  هیارا  هدنشورف - دهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6267545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط  یناریا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001325 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ایرآ تعنص  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   FUNAI یتراجت مان   in 32 زیاس  LCD روتینام نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37285019-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتسگ رتسگ ناگزاس   ناگزاس هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   VISTAVISTA  لدم لدم رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 131131

یناریا یناریا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 132132
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - Aten CL5808N تروپ تنوم 8  کر  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف 

1101092113000925 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ATEN17 لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: 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

روتینام6266298 رنکسا و 3 هحفص 93)3  روتینام  ( روتینام

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

6266558LED هحفص 93)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6266575LED هحفص 93)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6266577 هحفص 93)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6266601 نک  عمج  لبیل  هاگتسد  هنایار -  سیک  هنایار -  دکراب  هحفص 93)رنکسا  روتینام  ( روتینام

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

سنارفنک6266710 زیم  تهج  وشات  روتینام  هحفص 93)زیهجت  روتینام  ( روتینام

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

6266723 - ... یرادا روتینام  دروک -  چپ  یرون  ربیف  رورس -  کسید  دراه  رورس -  دراه   SCSI هحفص 32)هظفحم هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یترارح6266730 رتنیرپ  هاگتسد  روتینام و 2  اب  لماک  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 93)دیرخ 17  روتینام  ( روتینام

Aten CL5808NAten CL5808N  تروپ تروپ   88 تنوم   تنوم کرکر   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 133133
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یعامتجا6266786 یاه  هکبش  لیلحت  هحفص 15)گنیروتینام و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس6266845 کر  یاهقاتا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  گنروتینام و  متسیس  یزادنا  هحفص 22)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ون6266999 تروصب  یلصا  یتناراگ  اب   ASUS VG 328 H1B  : لدم  HDMI یدورو اب  چنیا  روتینام 32 
دنبکآ و 

هحفص 93) روتینام  ( روتینام

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

اب6267034 هارمه  نارهت  بالضاف  لرتنک  شیاپ و  زکرم  نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  نویساروکد  یارجا 
زاین دروم  تابوصنم  تازیهجت و  مالقا ، حلاصم ، نیمات  و  هیهت ،

هحفص 93) روتینام  ( روتینام

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

رتسگ6267081 ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  هحفص 93)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6267330 ... رتیلپسا و چیئوس ، هحفص 32)روتینام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یناریا6267545 هحفص 93)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6267568Aten CL5808N تروپ تنوم 8  کر  هحفص 93)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناماس6266104 رد  تسویپ  مرف  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسبرادم و  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6266591 یریوصت  متسیس  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6266944 لیاف  قبط  یشک  لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نکاما6267287 تاسیسات و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   88 دادعت   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

هناماس6266104 رد  تسویپ  مرف  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسبرادم و  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینوی6266417 هلاس  یتناراگ 5 اب  یتسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 65)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6266563 هناسر  تاطابترا  هکبش  هناماس  هحفص 15)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریذپ6266590 بیسآ  لیلحت  تیریدم و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6266597 هریخذ  هاگتسد  هحفص 77)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

اهیرادرهش6266638 عماج  رازفا  مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتماق6266721 راتخاس  یحالصا و  تاکرح  هحفص 15)مزاول  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6266733 رازفا  مرن  تراک  یکینورتکلا -  رازفا  مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش6267672 تاسیسات  لنوت  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم  یتیس و  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

روتکژورپ6266606 هحفص 65)وئدیو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

هبعش6267495 یقرب  هرکرک  برد  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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