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

( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 نمهب   نمهب   2626 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   257,990هکس , 000257,990 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما434,230434,230رالد تاراما مهرد   124,970124,970مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   239,950هکس , 000239,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   316رالد ,800316 سیئوس800, سیئوس کنارف   496کنارف ,500496 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 146هکس , 000 , 000146 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع348,200348,200رالد ناتسبرع لایر   122لایر ,360122 ,360

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 95,000هکس , 00095,000 , وروی000 491وروی , 910491 , ژورن910 ژورن نورک   ,45نورک 10045, 100

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,427, 0002 1 ,427, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   554,6دنوپ 10554,6 نپاژ10 نپاژ نینی   دصکی   344,200344,200دصکی

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
((4848))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 157157))

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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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 33  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 75

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( 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 7  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

( یهگآ دادعت 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( 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 11  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( 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 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 18  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 141

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 154
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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 24  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 154

( یهگآ دادعت 9  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( صاخ یماهس   ) رون وترپ  یناگرزاب  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   رشنهرامش زا  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا هسسوم  نیمارو  ناتسرهش  نارهت  ناتسا  رد  نیمارو  یزکرم  رابنا  هرامش 3  هلوس  رد  لاتیجید  دانسا  رتفد  تخاس  یارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رون

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 103  هدزای )  ) هتسجخ هچوک  مانمگ  یادهش  زا  دعب  یلامش  رگراک  نابایخ  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

88635670 :: نفلت :: www.partonoor.comنفلت 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

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش تیاغل   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسم لح  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  تهج  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7618815676 بونج  قرب  عیزوت  تکرش  کرمگ  یور  هبور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک   :: سردآ سردآ

یلخاد 1128  5-32110403 :: 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

لاتیجید لاتیجید دانسا   دانسا رتفد   رتفد تخاس   تخاس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

هلاسم هلاسم لحلح   رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 22
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/24 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/04. هبنش  جنپ  زور  تعاس 15:00  هناماس 

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنش  جنپ  زور  تعاس 15:00   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
.1401/12/18

6284719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   Banqit دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 740  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  تکرش  هب   ) هرامش 2001001036000080 اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یفیک  یبایزرا  دنیآرف  ماجنا  زا  سپ  ار  لاس  تدم 2  هب  هعطق 

دیامن راذگاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمات و  لک  هرادا  مشش - هقبط   - 54 کالپ -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ

35911530-35911531 :: 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

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

یا هلحرمکی  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001001036000082 - 183/1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعطق نیمات  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   Edge دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 360  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس تدم 2  هب 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ –  نیمات و  لک  هرادا  مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   - :: سردآ سردآ

35911530-35911531 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زادرپدوخ زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   740740 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

EdgeEdge دنرب   دنرب زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   360360 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 156 ھحفص 6 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود -  تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 2  هب  -  HYOSUNG دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 2000  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 -  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت - -   :: سردآ سردآ

35911464  - 35911530 :: 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

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

یفیک یبایزرا  یا -  هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت -  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 2  هب   - sigma دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 320  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 -  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت - -   :: سردآ سردآ

35911464  - 35911530 :: 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

HYOSUNGHYOSUNG دنرب   دنرب زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   2 0002000 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 55

sigmasigma  دنرب دنرب زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   320320 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 156 ھحفص 7 
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مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

31-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش یهگآ 1401/11/25  لوا  تبون  جرد  خیرات  زا   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم نارهت و  رتفد  سنارفنک  نلاس  تازیهجت  یزادنا  هار  ینابیتشپ و  بصن   ، دیرخ  ، دادرارق تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

مج یمیشورتپ  تکرش  هرامش 27 -  یوجنگ  یماظن  نابایخ  روپسابع - دیهش  نابایخ  ریناوت -  نارهت -   :: سردآ سردآ

021-88652978 :: نفلت :: https://tender.jpcomplex.comنفلت 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

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

یفیک یبایزرا  یا -  هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت -  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 2  هب   - sigma دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 520  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 -  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت - -   :: سردآ سردآ

35911464  - 35911530 :: 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

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ  ، ، دادرارق دادرارق تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 77

s igmasigma  دنرب دنرب زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   520520 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 156 ھحفص 8 
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ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف مود  تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285582 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

هناماس 2001001549000018  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم و نویسیمک  هناخریبد  موس  هقبط   1 کالپ نافرع ،  ، هچوک یرهطم  دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف  ماقم  مئاق  نابایخ  سردآ  هب  فلا  تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
81561068: نفلت

:: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم 2 هب  هعطق  نیمات  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   GRG دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 1540  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911530  - 35911531 :: 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

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

زادرپدوخ زادرپدوخ یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 156 ھحفص 9 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم 2 هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   NCR دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 700  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54   33  - نابایخ شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911464  - 35911530 :: 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

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005797000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6285934 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( BPMS  ) راک بسک و  یاهدنیارف  تیریدم  هناماس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

فلا تکاپ  ناونع  تحت  هتسب  رد  تکاپ  رد  ار  نآ  لصا  یتسیاب  داتس  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ای  همانتنامض  یراذگراب  رب  هوالع  نارگهصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دنیامن  لیوحت  راذگ  هصقانم  سردآ  رد  عقاو  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  هب  هصقانم  دانسا  اب  قباطم  رضاح  هصقانم 

12:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ پ 359 نابایخ  نارهت   ، 1457965595 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NCRNCR دنرب   دنرب زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   700700 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 111 1

(( BPMSBPMS  ) ) راک راک وو   بسک   بسک یاهدنیارف   یاهدنیارف تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب  یهگا  نیرخا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم خروم 1401/12/16عبنم تعاس 12:00  ات  رثکادح   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285964 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یرتویپماک  هکبش  زاین  دروم  لاوریاف  متسیس  هاگتسد   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/100/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ

یلخاد 3245  06134490700  : :: نفلت :: -WWW.TAVANIR.ORG.IR-WWW.AEPDCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
www.iets.mporg.ir-www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6284706 رازفا و  مرن  رازفا ، تخس  تامدخ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  ریمعت و 
عمتجم یرتویپماک 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبایزرا دیدجت -  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 18:30   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 18:30   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284474 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 19   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یچاتیه  نیبروت   AVR لنپ هب  طوبرم   VCMI تراک لوژام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  30/000/000/000 دروارب :

لایر  1/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم  ناتسرهش  سراف   :: سردآ سردآ

تبث رتفدو  یلا 52724134-071و021-41934  :: 7449184831و36  نفلت نفلت
:88969737 و 85193768 مان

www.setadiran.ir :: 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

دوخ دوخ یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم لاوریاف   لاوریاف متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 1313

یچاتیه یچاتیه نیبروت   نیبروت   AVRAVR لنپ   لنپ هبهب   طوبرم   طوبرم   VCMIVCMI تراک   تراک لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48565972 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش عورش 1401/11/23   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودنا علق  دحاو  شرب  طوطخ  یاهرویارد  هعومجم PLC و  ینیزگیاج  هژورپ  شزومآ  یزادنا ،  هار  بصن و  نیمات ،  هیهت و  یحارط ،  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکرابم دالوف  تکرش  رد 

:: 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

شخپوراد عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  هتفه  کی  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم یارب  نآ  یارجا  بصن و  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنیزه یکناب  همانتنامض  بلاق  رد  لایر   5,000,000,000: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  دانسا - تفایرد  تهج  ییاسانش  تراک  همان و  یفرعم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ 

هنامرحم هناخریبد  شخپ  وراد  عیزوت  تکرش  کالپ 88  یمارهب ،  ، کباب دیهش  نابایخ  رفظ  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  کرادم  تفایرد  لحم  یناشن   :: سردآ سردآ
( تسارح )

336 یلخاد 527 -  02188790555 :: 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

شرب شرب طوطخ   طوطخ یاهرویارد   یاهرویارد وو     PLCPLC  هعومجم هعومجم ینیزگیاج   ینیزگیاج هژورپ   هژورپ شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات وو   هیهت   هیهت یحارط ،  ،  یحارط تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

زکارم زکارم یارب   یارب نآنآ   یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

30-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاسات 19عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285280 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک هاگورین  یزاگ  یاهدحاو  تظافح  لرتنک و  متسیس  لماک  هعومجم  ود  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

یهلا تمعن  سدنهم  یاقآ   071-32251757 :: نفلت :: www.tpph.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

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000091 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6286066 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  زکرم  ینویزیولت  نویساموتا  تخاس  ریز  یناتسا و  هکبش  یزاس  HD تازیهجت نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا زکرم  ینویزیولت  نویساموتا  تخاس  ریز  یناتسا و  هکبش  یزاس  HD تازیهجت نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,779,375,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هناسر یروانف  هعسوت و  تنواعم  نامتخاس  رصعیلو  خ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاگ یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس لماک   لماک هعومجم   هعومجم ودود   نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

زکرم زکرم ینویزیولت   ینویزیولت نویساموتا   نویساموتا تخاس   تخاس ریز   ریز وو   یناتسا   یناتسا هکبش   هکبش یزاس   یزاس HDHD  تازیهجت تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زان تشد  یعارز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284803 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/12/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ سکابریاف )  ) یتسد قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یعارز تکرش  نارابرهگ ، هداج  یراس  ناردنزام  هصقانم  یرازگرب  ناکم   :: سردآ سردآ

نایمداخ یاقا   33726400-01133726842-09125175010 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زایندروم6285981 یتینما  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001402000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284457 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کر تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  42/750/000/000 دروارب :

لایر   2/137/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یاروش  هبتر 2  لقادح  ربتعم  یهاوگ  یاراد 

اهنامیپ روما  زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  تیبرت 6  یوربور  گنهرف ،  نابایخ  نواعت ،  راولب  یناقلاط ، نادیم  جرک ،  زربلا   :: سردآ سردآ

026-34187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

026-32520868 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سکابریاف سکابریاف  ) ) یتسد یتسد قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

کرکر تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284746 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار   - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا هنایار  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   2/750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/500/000 دیرخ : 

خرسنوخ یماظتنا  یورین  هاگساپ  بنج  یئاجر  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 13  سابع -  ردنب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-www.PGSEZ.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

هیمورا نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ فلا /35 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش تهج  هخروم 1401/12/01  ات  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هیمورا نامیس  تیاس  هب  طیارش  دانسا  لیاف 

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

6284748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم   C9200L-48T-4G-E ربمان تراپ  اب   Cisco چیئوس هاگتسد  دراد 4  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوش یم  توعد  هنیمز  نیا  رد  حالصیذ  ناگدنشورف  هیلک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: دنیامن هعجارم  لیذ  یناشن  ود  هب  طیارش  گرب  تفایرد   :: سردآ سردآ
سامت 09143417709 هرامش  اهدادرارق (  روما  هیمورا  نامیس  هناخراک  داباهم -  هیمورا -  هداج  رتمولیک 35  هیمورا 
هیمورا نامیس  تکرش  رتفد  مود  هقبط  کالپ 21 -  هچوک 17  تسراخب - )  ) ریصق دمحا  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت - 

:: نفلت :: www.urmiacement.comنفلت 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

ییا ییا هنایار   هنایار هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2 12 1

C9200L-48T-4G-EC9200L-48T-4G-E  ربمان ربمان تراپ   تراپ اباب     CiscoCisco  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005797000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6285079 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا  نیمأت  نامزاس  یزکرم  داتس  یلحم  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  رازفا - تخس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناونع تحت  هتسب  رد  تکاپ  لخاد  رد  ار  نآ  لصا  یتسیاب  داتس  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ای  همان  تنامض  یراذگراب  رب  هوالع  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  لیوحت  راذگ  هصقانم  سردآ  رد  عقاو  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  هب  هصقانم  دانسا  رد  ررقم  نامز  رد  روکذم  هصقانم  فلا  تکاپ 
12:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 359 یدازآ  نابایخ  نارهت   ، 1457965595 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

شور هب  یفیک  یبایزرا  اب  یراکنامیپ  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هدرشف

1401/11/26 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 43/س/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285880 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 08:00   - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار جاوما  تاعشعشت  تدش  یریگ  هزادنا  لباترپ  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 11.800.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  ترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ  دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش  نابایخ  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت 

:: 02189662583 و 89662529 و 02189661703 نفلت :: www.setadiran.ir WWW.CRA.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

یزکرم یزکرم داتس   داتس یلحم   یلحم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

ییویدار ییویدار جاوما   جاوما تاعشعشت   تاعشعشت تدش   تدش یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا لباترپ   لباترپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هدرشف

1401/11/26 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3389801119 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ید  19 :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه نفلت  هکبش  لانگیس  تیوقت  یتارباخم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  رثکادح 2 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.900.000.000 نیمضت :

هرامش 160  نامتخاس  کارا ، نابایخ  شبن  یلامش ، رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
سنارفنک نلاس  موس ، هقبط  شیاشگ : لحم 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  پاچ  یفیک  یبایزرا  هب  توعد   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11-45-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هشیدنا یایرد   :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدمحا دنمیم - کالب  نیب  ینایم  کالب  رواپ  یرون و  ربیف  یاهلباک  ریسم  یاهلاناک  تازیهجت و  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 14/999/997/746  غلبم 

تازیهجت تاسیسأت و  ای 5  تاطابترا و  لقادح 5  هبتر  یراکنامیپ  تیحالص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 300/000  دیرخ  غلبم 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ6285964 یرتویپماک  هکبش  زاین  دروم  لاوریاف  متسیس  هاگتسد  هحفص 5)2  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هارمه هارمه نفلت   نفلت هکبش   هکبش لانگیس   لانگیس تیوقت   تیوقت یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

کالب کالب رواپ   رواپ وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یاهلباک   یاهلباک ریسم   ریسم یاهلاناک   یاهلاناک وو   تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناوغرا سای  متسیس  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

71401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  تکرش  باختنا  هب  مادقا  نشیتسا  یپ  یکناب و  کسویک  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لای  1/000/000 ر  دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ تاکرادت و  دحاو  لوا  هقبط  کالپ 7  مشش  ناتسجنران  هچوک  هینامرف  هارراهچ  زا  رت  ناپ  نارادساپ  نارهت   :: سردآ سردآ

23755152 :: 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

یروهمج شترا  ییاوه  دنفادپ  یورین  زکرم  اواف  یهدنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یمالسا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  حالصیذ  یاهتکرش  زا   SMD لاو وئدیو  یرهش  نویزیولت  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زکرم اواف  یهدنامرف  ییاراد  رتفد  ناریا  یمالسا  یروهمج  شترا  ییاوه  دنفادپ  داتس  یتخت ،)  ) زابرس یادهش  راولب  نیفعضتسم ، جیسب  هارگرزب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:33240177-021 و 021-33240288 یگنهامه یاهنفلت   :: 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  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نشیتسا نشیتسا یپیپ   وو   یکناب   یکناب کسویک   کسویک تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2727

SMDSMD  لاو لاو وئدیو   وئدیو یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک حطس  رد  یتامدخ  گرزب  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284441 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت طورخم  ددع  نیمات 6000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد کالپ 61 ،  ریما ،   ، هچوک یاهتنا  مارآ  هچوک  یقرش ،  یرومیت  نابایخ  یدازآ  نابایخ  عطاقت  زا  دعب  لامش  تمس  هب  ماما  راگدای  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ
.دنیامن تفایرد  ار  هطوبرم  دیسر  هعجارم و  یروشاع  یاقآ  تالماعم  نویسیمک 

یکلم دازا  یاقا  0214554292 :: 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

نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 52 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284767 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج قطانم  یاه  هارگرزب  رد  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  یرادهگن  بصن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 7.195.320.000  دروآرب 

هام دادرارق 12  تدم 

لایر هدرپس 359.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مجنپ  هقبط  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  یدقن  هچوک  یناقلاط  نابایخ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  یناشن  هب  نامزاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
مشش هقبط  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  یدقن  هچوک  یناقلاط  نابایخ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت  ییاشگزاب 

85193768 مان 88969737 - تبثرتفد  سامت 1456  زکرم   96018941 :: 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

یکیفارت یکیفارت طورخم   طورخم ددع   ددع   60006000 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2929

یبونج یبونج قطانم   قطانم یاه   یاه هارگرزب   هارگرزب ردرد   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3030

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

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

2001000278000219 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285179 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بادنخ  دنزاش –  کارا –  نیمخ –  تالحم –  ناجیلد –  یاه  ناتسرهش  هزوح  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بادنخ  دنزاش –  کارا –  نیمخ –  تالحم –  ناجیلد –  یاه  ناتسرهش  هزوح  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
34,393,471,030 یلام :  دروآرب 

لایر   1,717,047,552 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/219 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19:00 هبنشود 1401/12/01  ات   1401/11/25

زادنا مشچ   :: عبنم هبنشکی 1401/12/14عبنم : تاکاپ : لیوحت تلهم   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 15:00

6286273 :: هرازه هرازه تعاس 09:00دکدک   هبنشود 1401/12/15  تاکاپ  : شیاشگ  - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور یاهمتسیس  یساسا  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  عوضوم  هرامش 2001001467000219  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ناتسزوخ  ناتسا  زکرم  یاهروحم  نز  کمشچ  یاهغارچ  و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

ناتسا ناتسا زکرم   زکرم یاهروحم   یاهروحم نزنز   کمشچ   کمشچ یاهغارچ   یاهغارچ وو   ییانشور   ییانشور یاهمتسیس   یاهمتسیس یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3232

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/218 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6286668 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  بونج  یاهروحم  نز  کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  ناتسزوخ -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094939000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6285981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یعرف  طاقن  زایندروم  یتینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت سردآنفلت هب  یمسر  همانزور  رد  یهگآ  نیا  دامن  هعجارم   :: تیاسبو تیاسبو
www.rrk.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاهروحم یاهروحم نزنز   کمشچ   کمشچ یاهغارچ   یاهغارچ وو   ییانشور   ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3333

زایندروم زایندروم یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003292000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284366 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/22دکدک   تعاس 9  خساپ  شسرپ و  هسلج   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآریما ردنب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  بصن و  لمح ، دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یبتک همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مجنپ  هقبط  تازیهجت  یسدنهم  نیمات و  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  لحم  رد  خساپ  شسرپ و  هسلج   :: سردآ سردآ
نامزاس نامتخاس  کالپ 1 –  یدیهش –  رتکد  نابایخ  کدوک ـ  ناهج  هارراهچ  زا  دعب  یناقح  هارگرزب  یادتبا  کنو - نادیم  نارهت  هدنهد  یهگآ  تاصخشم  یناشن و 

یدرونایرد ردانب و 

02184932351 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188651191 :: 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

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P-1401-65 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم یرتویپماک  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا ، تخس  تامدخ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06152174133 - 06152174962 :: نفلت :: akpc.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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3535

عمتجم عمتجم یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا مرن   مرن رازفا ، ، رازفا تخس   تخس تامدخ   تامدخ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رزخ تعنص  وردوخ و  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش یلا  زا 1401/11/26  دانسا  تدوع  تفایرد و   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16:30 تعاس 8  زا  لیطعت  مایا  زج 

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدم  Uniview دنرب  ) و ( ms-c2966X12Tpa لدم تیاسلیام  دنرب   ) هتسب رادم  نیبرود  یدادعت  دوخ  لرتنک  زکرم  یریوصت  تراظن  هکبش  هعسوت  روظنم  هب 

(UNV-IPC6252SL-X33UP

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - یقرش یپدنب  یتعنص  کرهش  یحلاص -  دیهش  هداج  لباب -  ناتسرهش  ناردنزام -  هصقانم  سا  لیوحت  تفایرد و  یتاعیاض  مالقا  زا  دیدزاب  تهج  سردآ   :: سردآ سردآ
رزخ تعنص  وردوخ و  دیلوت  تکرش 

01135001211 - 01135001210 :: 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

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

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

2001003292000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصقانم یرازگرب  نوناق  ( 12  ) هدام ج "  " دنب ییارجا  همان  نآ  دانتسا  هب  زین  یتیمکاح و  فیاظو  یافیا  یاتسار  رد  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عوضوم اب  طبترم  صصختم و  دنمناوت ، طیارش ، دجاو  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  نایم  زا  لیذ  حرش  هب  هصقانم  یرازگرب  اب  دراد  رظن  رد  یفیک ) یبایزرا  همان  نیئآ  )

.دیامن  مادقا  ناوخارف 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

، یدیهش نابایخ  یاهتنا  ، کدوک ناهج  هارراهچ  زا  دعب  ، یناقحدیهش هارگرزب  ، کنو نادیم  ، نارهت  ، 1518663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کالپ 1

:: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 3737

ردنب ردنب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3838

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 4/000/000  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1/950/000/000  غلبم 

تالماعم لوبق  یلاع  نویسیمک  هناخریبد  هریاد  یزادرپراک ، لکهرادا  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف ، نابایخ  ، نارهت  :: سردآ سردآ

:: نفلت http://iets.mporg.ir)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

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

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

2001003292000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصقانم یرازگرب  نوناق  ( 12  ) هدام ج "  " دنب ییارجا  همان  نآ  دانتسا  هب  زین  یتیمکاح و  فیاظو  یافیا  یاتسار  رد  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عوضوم اب  طبترم  صصختم و  دنمناوت ، طیارش ، دجاو  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  نایم  زا  لیذ  حرش  هب  هصقانم  یرازگرب  اب  دراد  رظن  رد  یفیک ) یبایزرا  همان  نیئآ  )

.دیامن  مادقا  ناوخارف 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

، یدیهش نابایخ  یاهتنا  ، کدوک ناهج  هارراهچ  زا  دعب  ، یناقحدیهش هارگرزب  ، کنو نادیم  ، نارهت  ، 1518663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کالپ 1

:: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

ردنب ردنب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4040

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

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

2001003292000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصقانم یرازگرب  نوناق  ( 12  ) هدام ج "  " دنب ییارجا  همان  نآ  دانتسا  هب  زین  یتیمکاح و  فیاظو  یافیا  یاتسار  رد  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب طبترم  صصختم و  دنمناوت ، طیارش ، دجاو  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  نایم  زا  لیذ  حرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  اب  دراد  رظن  رد  یفیک ) یبایزرا  همان  نیئآ  )

.دیامن  مادقا  ناوخارف  عوضوم 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

، یدیهش نابایخ  یاهتنا  ، کدوک ناهج  هارراهچ  زا  دعب  ، یناقحدیهش هارگرزب  ، کنو نادیم  ، نارهت  ، 1518663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کالپ 1

:: 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

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/03هرامش زا   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285599 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هژورپ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 312/000/000/000  غلبم 

لایر   15/600/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 3/500/000  دیرخ  غلبم 

ربتعم همانیهاوگ  کیتامروفنا و  یاروش  یرتویپماک  یاهتکرش  یدنب  هقبط  حرط  رد  هبتر 2  لقادح 

اهدادرارق روما  ناتسغاب  یرادرهش  یلصا  مود  هلال  نابایخ  جع ،)  ) رصعیلو راولب  هر ،)  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسفلاب  رایرهش ،  :: سردآ سردآ

02165238006 :: نفلت :: baghestan.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکارم6284734 یارب  نآ  یارجا  بصن و  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ردنب ردنب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4141

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4242

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

یبونج6284767 قطانم  یاه  هارگرزب  رد  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  یرادهگن  بصن و  هحفص 18)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زایندروم6285981 یتینما  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  تمالس  همیب  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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا و زکرم  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  دادرارق و  ساسا  رب  هکبش  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  زا  هدافتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهناتسرهش

1101003329000013 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب  نانمس  رهش  هدودحم  رد  ًامازلا  تکرش  رتفد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  اراد  ار  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  تیحالص  هلمج  زا  مزال  یاهزوجم  مامت  دیاب  تکرش 

دشاب یم  مزال  یاهزوجم  لاسرا  هارمه  هب  تسویپ  مرف  لیمکت  یریگ  میمصت  کالم 

3519614313 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31390105-023  ، 33328018-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331573-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ناتسا   ناتسا زکرم   زکرم ردرد   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف وو   دادرارق   دادرارق ساسا   ساسا ربرب   هکبش   هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ زازا   هدافتس   هدافتس ناونع : : ناونع
اهناتسرهش اهناتسرهش

4343
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ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  نآ  هعسوت  ینابیتشپ و  ینامزاس و  زاس  همانرب  لاتروپ و  رازفامرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001066000027 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم نآنآ   هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ینامزاس   ینامزاس زاس   زاس همانرب   همانرب وو   لاتروپ   لاتروپ رازفامرن   رازفامرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  دشابیم  ملق  راهچ  لماش  هک  تنرتنیا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101093228002576 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شخبرون اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  اشاس  هکبش  تنرتنیا و  گنیتناکا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 328 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تکرش  تسارح  هدش  تیحالص  دات  تسیل  ءزج  هک  دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط دشابیم   دشابیم ملق   ملق راهچ   راهچ لماش   لماش هکهک   تنرتنیا   تنرتنیا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگوتناپ ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003717 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ELIMSAN یتراجت مان   A 3150 نایرج تدش   kV 420 ژاتلو  kV 63 زا رتالاب  یاهژاتلو  یارب  مزیناکم  فارگوتناپ  عون  رنویسکس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : سانشراک سامت  هرامش  / دشابیمن یسررب  لباق  زاین  خساپ  یلام ، ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  تسویپ / حرش  قباطم  فارگوتناپ  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095068

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88536205-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  سوفوس  لاوریاف  هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001066000006 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  سوفوس  لاوریاف  هاگتسد  کیدیرخ  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   فارگوتناپ   فارگوتناپ ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4646

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   سوفوس   سوفوس لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEM یتینما یاهدادخر  تاعالطا و  تیریدم  یموب  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001066000028 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
راکهار نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  گالروک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یتینما  یاهدادخر  تاعالطا و  تیریدم  یموب  هناماس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ورشیپ هعسوت 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMSIEM  یتینما یتینما یاهدادخر   یاهدادخر وو   تاعالطا   تاعالطا تیریدم   تیریدم یموب   یموب هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، دادرارق سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   wendia pobG6 رازبا ناربراک  سنسیال  ددع  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیلس هطوبرم 64572658  سانشراک  اب  سامت 

1101001017000793 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA5500-SC-20 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/27 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  رثکادح 24  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

wendia pobG6wendia pobG6 رازبا   رازبا ناربراک   ناربراک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب سامت  دادرارق ،  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   DIVICE42 سنسیال یزاس  لاعف  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
این هدوتس  هطوبرم 64573071  سانشراک 

1101001017000794 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   N55-8P-SSK9 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 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  رثکادح 24  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

سنسیال سنسیال یزاس   یزاس لاعف   لاعف وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لیابوم  لانگیس  هدننک  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001684 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   TA-D12FD لدم  MHz 900 سناکرف لیابوم  جاوما  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6285727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشم  اب  تکرش  نیا  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001051000322 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 10 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط لیابوم   لیابوم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع 5151

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزمه ربراک  دادعت 100  هب  یلخاد  هکبس  زا  تنرتنیا  کیکفت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003820000026 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دیوآ یربا  شنایار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   PVM یزاجم یاهنیشام  تیریدم  یزاس  یزاجم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  هارمهب  تسویپ  مرف  ندرکرپ  هب  طونم  هدننک  نیمات  باختنا  یلخاد -  دیلوت  ناوت  رثکادحا  نوناق  زا  هدافتسا  دشاب -  یناربا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  داتس  هناماس  رد  یراذگراب 

9179667976 یتسپ :  دک  یروهال ،  لابقا  راولب  شبن  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35022380-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35018606-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتساداک یاه  هژورپ  جیاتن  ساسا  رب  کی  هقطنم   GIS هداد هاگیاپ  یروآ  زورب  یرگنزاب و  هب  طوبرم  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000235 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1403/07/15 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653716-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزمه نامزمه ربراک   ربراک   100100 دادعت   دادعت هبهب   یلخاد   یلخاد هکبس   هکبس زازا   تنرتنیا   تنرتنیا کیکفت   کیکفت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5353

هقطنم هقطنم   GISGIS هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ یروآ   یروآ زورب   زورب وو   یرگنزاب   یرگنزاب هبهب   طوبرم   طوبرم هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286216 :: 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 

1101001017000795 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 : 

1401/12/20 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

نارهت یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  دادرارق و  قبط  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000097 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یمازلا و  یتساوخرد  یاهزوجم  هئارا  یلم  هسانش  یداصتقا و  دک  اب  یمسر  روتکاف  لماک -  تکرش  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84694216-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: 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 5555

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   دادرارق   دادرارق قبط   قبط یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  یزاس ...  نما  سنسیال  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا 

1101001017000801 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباج لاسرا و  هنیزه  دیامن / مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا /  دات  تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا لبق   لبق اتات   هدش   هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزاس ...  ...  یزاس نما   نما سنسیال   سنسیال دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا

5757
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هموح  یاهراطق  هزیناکم  تیلب  هژورپ  یاههاگتسد  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000189 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هموح   هموح یاهراطق   یاهراطق هزیناکم   هزیناکم تیلب   تیلب هژورپ   هژورپ یاههاگتسد   یاههاگتسد رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5858
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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 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6286476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهجو هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، ELK گال یرادهگن  تیریدم و  هناماس  زا  هخسن  یربهار 2  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا 

1101001017000799 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ءاجر  تاعالطا  یروانف  هعسوت  زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  مویمرپ  هخسن  هژیو  یسرتسد  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ءاجر تاعالطا  یروانف  هعسوت  زادنا  مشچ  هدنزاس 

هتسب 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تهجو تهجو هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ، ، ELKELK  گالگال یرادهگن   یرادهگن وو   تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس زازا   هخسن   هخسن   22 یربهار   یربهار وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هدیدرگ   هدیدرگ باختنا   باختنا تمیق   تمیق نالعا   نالعا

5959
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یدازآ هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت یعراز  سدنهم  اب 09123575210  یگنهامه  تهج  هدوب  یبیرقت  تسیل.تسویپ  تسیل  قبط.نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم رگید  ملق  ات 10  شیازفا  ناکما.دیریگب 

1101094560000037 زاین :  هرامش 
یدازآ هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

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

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

مالقا نویساربیلاک.دشابیم  یمازلا  یگنهامه.دشابیم  هباشم  دک  ناریا..دشابیم  رظن  دم  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاس  رد  ربتعم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ

1373913444 یتسپ :  دک  این ، ) نومزآ  ) مود همیب  نابایخ  یادتبا  جرک - صوصخم  هداج  یادتبا   - یدازآ نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44969284-021  ، 44632024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44631832-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - CPU FOR CONTROL SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001768 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  :: ز  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مالقا   مالقا نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 6060

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح  -  - CPU FOR CONTROL SYSTEMCPU FOR CONTROL SYSTEM ناونع : : ناونع 6161
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6285078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  عاونا  ناونع : 

14012104 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

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   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6285124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشناب کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  وزاب  عاونا  نیمات  ناونع : 

14013017 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 6262

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد وزاب   وزاب عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6363

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  هواجریم (  یزرم  هنایاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  دزمتسد  مزاول و  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000677 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش نویساموتا  هناسر  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربکا یاقا   05431166363 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس یریوصت -  -  یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دنمشوه  تیریدم  متسیس  یرس  ود  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003715000035 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روباشین کیرتکلا  ناهج  عیانص  یددع  ییاوقم 1  هبعج   A 5 نایرج تدش   V 250 ژاتلو یکینورتکلا  ناجرم  راکوت  رمید  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613864651 یتسپ :  دک  ناکین ،  عمتجم  یور  هبور  ابق  دجسم  زا  رتالاب  یدمح  راولب  ناراهب  کرهش  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771083-087  ، 33771040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33771039-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وجارخ تسپ  یاداکسا  سیفرتنیا  متسیس  لیمکت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000150 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یرس   یرس ودود   ناونع : : ناونع 6565

وجارخ وجارخ تسپ   تسپ یاداکسا   یاداکسا سیفرتنیا   سیفرتنیا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6666

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

6286568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140140 هرامش   / INDUSTRIAL PC SYSTEM "ADVANTECH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000767 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اران  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ATM PC یتراجت مان   INDUSTRIAL PC لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 34 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل  تسویپ / حرش  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

0 140 1400 140 140 اضاقت   اضاقت هرامش   هرامش  /  / INDUSTRIAL PC SYSTEM "ADVANTECHINDUSTRIAL PC SYSTEM "ADVANTECH ناونع : : ناونع 6767
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESSER SMOK HEAT DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006518 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح مالعا  نیمز و  تشن  روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  نیمز و  تشن  روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   نیمز   نیمز تشن   تشن روتکتد ) ) روتکتد  ) ) زاسراکشآ زاسراکشآ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   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   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6285146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاسیسات مالقا  فیدر   20 ناونع : 

14014871 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6285155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا   5 ناونع : 

14014671 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   2020 ناونع : : ناونع 6969

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط  ( ( روتکتد روتکتد وو   یساش   یساش  , , لوژام لوژام تراک ,  ,  تراک یناشن (  (  یناشن شتا   شتا مالقا   مالقا متیا   متیا   55 ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140138 هرامش  /open path gas detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000763 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم قیرح  مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا 
هاگتسد 20 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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

open path gas  detectoropen path gas  detector ناونع : : ناونع 7171

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   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462527 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285273 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTION SYSTEM WSS-9850562 زاگ هدنهد  رادشه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006517 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیهجت شونام  نایل  هدنزاس  عجرم  زیهجت  شونام  نایل  هدننک  هضرع  عجرم  لویناه  یتراجت  مان   SPXCDASMFX لدم ناتم  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قباطم  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764987-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنهدرادشه هدنهدرادشه یاهمتسیس   یاهمتسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7272

GAS DETECTION SYSTEM WSS-9850562GAS DETECTION SYSTEM WSS-9850562 زاگ   زاگ هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6285606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه هیلکو  بصن  لاسرا و  هنیرهو  هدوب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  مالقا  انمض  تسویپ  تساوخرد  قبطدودروتکتد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  الاک  هدننک  نیمات  هدهعرب  یبناج  یاه 

1101092604000007 زاین :  هرامش 
زنطن هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 220 ژاتلو  ASZ-220 لدم قیرح  مالعا  دربراک  دود  یعضوم  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زنطن رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8761859176 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  - ملعم نادیم  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222151-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222921-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOLO بای ترارح  دود و  یاهروسنس  تست  لماک  تیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000594 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 21 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تیولوا  یلخاد  هنومن  دوجو  تروص  رد  ددرگ  لاسرا  هناگادج  تروصب  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ   *** تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و  هقطنم  رابنا  ردا  دات  زا  سپ  زور  یلام 45  هیوست  دشاب  یم  لخاد  تخاس 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: 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

دودروتکتد دودروتکتد بصن   بصن ناونع : : ناونع 7474

SOLOSOLO بای   بای ترارح   ترارح وو   دود   دود یاهروسنس   یاهروسنس تست   تست لماک   لماک تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  1505581 هسانش ناشاک  رنهاب  هبعش  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000116 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامتخاس هریاد  118-115 یلخاد 03138100 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  قیرح -  ءافطا  متسیس  یاه  گنلیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001771 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  :: ز  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش قیرحءافطا   قیرحءافطا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح قیرح -  -  قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یاه   یاه گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث لباترپ و  زاگ  تست  یاههاگتسد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001689 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   BW Micro Clip XT جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A2 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

تباث تباث وو   لباترپ   لباترپ زاگ   زاگ تست   تست یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7878

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  قیرح  افطا  نالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تاداریا و  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000077 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: تایلمع حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تبقارم جرب  لانیمرت 2 و  قیرح  نالعا  متسیس  نتخاس  یتایلمع 

( یئزج بویع  عفر  زاین  تروص  رد  ) لاسکی تدم  هب  هاگدورف  نکاما  هیلک  یاه  متسیس  یرادهگن 
.تسا هدیدرگ  تسویپ  اه  متسیس  تاصخشم 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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  3333   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاداریا   تاداریا عفر   عفر ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآزوریف یلاع  شزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع  شزومآزکرم  دناب  یانهپ  تنرتنیا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآ زوریف 

هام 1401 نمهب 
1101004008000033 زاین :  هرامش 

دابا زوریف  یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تیباگم 50 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاع  شزومآزکرم  دناب  یانهپ  تنرتنیا و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دابآ زوریف 

هام 1401 نمهب 
دودحمان تروص  هب  دناب  یانهپ  گم  50

7471794469 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  دابآزوریف  یلاع  شزومآ  زکرم  هار ، سیلپ  بنج  یتشهب ، دیهش  راولب  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38734835-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38734834-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 هام   هام نمهب   نمهب دابآ   دابآ زوریف   زوریف یلاع   یلاع شزومآزکرم   شزومآزکرم دناب   دناب یانهپ   یانهپ وو   تنرتنیا   تنرتنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284439 :: 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 

1101003995000255 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-515SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/01 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

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
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  ژارتم 1100  هب  تسویپ  قباطم  یرون  ربیف  ژورپ  یارجا  مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم تیولوا  رد  یموب  یاهتکرش 

دامن دیدزاب  هعجارم و  لحم  هب  افطل  رت  قیقد  تاعالطا  تهج 
1101000257003959 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتم 1100 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  موصعم  ینیسح  مناخ  ای 09151876835  یدابآ و  یلع  دمحم  هرامش 09156023384  اب  لحم  زا  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31513428-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رترت قیقد   قیقد تاعالطا   تاعالطا تهج   تهج دنشابیم   دنشابیم تیولوا   تیولوا ردرد   یموب   یموب یاهتکرش   یاهتکرش رتم   رتم   1 1001 100 ژارتم   ژارتم هبهب   تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف ژورپ   ژورپ یارجا   یارجا مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع
دامن دامن دیدزاب   دیدزاب وو   هعجارم   هعجارم لحم   لحم هبهب   افطل   افطل

8282
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ هکبش 24  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000633 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8383
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هکبش  لباک  یتارباخم و  چئیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

.دامن هئارا  لخاد  تخاس  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد  افطل 
1101093228002575 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960CX-8TC-L لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 610 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دنشاب  تفن  تکرش  تسارح  هدش  تیحالص  دات  تسیل  ءزج  هک  دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک وو   یتارباخم   یتارباخم چئیوس   چئیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

data converter تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

1101092625000789 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MS-470S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

data converter :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالقا مالقا حرش   حرش زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج ناگدنشورف   ناگدنشورف وو   دشاب   دشاب یمیم   یروص   یروص یباختنا   یباختنا یاه   یاه دکدک   ناریا   ناریا ددرگ   ددرگ یمیم   دیکات   دیکات   data converterdata converter ناونع : : ناونع
دنیامن دنیامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف هبهب   تسیاب   تسیاب یمیم   یتساوخرد ، ، یتساوخرد

8585
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یوضر ناسارخ  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هباشم دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قبط  لاوریاف  چیوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000046000037 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس  ای   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  گنهامه  اواف  هرادا  لوئسم  سیونشوخ  سدنهم  یاقا  اب  افطل 

31674320

9187113446 یتسپ :  دک  قاثیم ،  هار  هس  هب  هدیسرن  شناد -  هار  هس  یوربور  ییایسآ -  هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228128-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ea.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/11/24   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2 ریسم ) ناتسا حطس  رد  یرونربیف  یدنبلصفم  تایلمع  یراذگاو  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

لاوریاف لاوریاف وو   چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 8686

(( 22 ریسم ریسم )) ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یرونربیف   یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8787
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 15  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میدق  شزومآ  نامتخاس  هکبش  یشک  تکاد  یشک و  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  1/599/996/900 دروارب :

هام کی  یارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07136112712 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 35/س/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LC/UPC-LC/UPC سکلپاد روتپادآ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاطا 323 موس  هقبط  تارباخم  نامتخاس  هینارفعز  لوا   :: 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

میدق میدق شزومآ   شزومآ نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش یشک   یشک تکاد   تکاد وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 8888

LC/UPC-LC/UPCLC/UPC-LC/UPC  سکلپاد سکلپاد روتپادآ   روتپادآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دودحم مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13968191 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kv.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284882 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینوی  SCB-16.2 متسیس  SLQ16(L-16.2 metro 1000 تینوی  OSN 3500 متسیس یرادیرخ  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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/249/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/30هرامش ات  خیرات 1401/11/25  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ یرادا  تیاس  رد  یعامتجا  نیمات  هرامش 2  نامتخاس  یرون  ربیف  لباک  طابترا  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

تینوی تینوی   SCBSCB-- 16 .216 .2 متسیس   متسیس   SLQ16(L- 16 .2  metroSLQ16(L- 16 .2  metro  10001000 تینوی   تینوی   OSN 3500OSN 3500 متسیس   متسیس یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 9090

نامتخاس نامتخاس یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک طابترا   طابترا حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9191
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/02/19عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285160 :: 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 : 

2023/02/19 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

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یاضاقت 3161810343  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202001247 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEDA 1615 لدم  GHz 15 سناکرف  16E1 و Ethernet یدورو عون  ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
رواخ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wifiw ifi لگناد   لگناد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 9393
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یرون  ربیف  یدنب  لصفم  مزاول  ملق   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000890 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا لارآ  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIKURA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIKURA یتراجت مان   90S لدم یتارباخم  یرون  ربیف  شوج  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یلام  داهنشیپ  هئارااب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دشابیم یناریا  یالاکدیرخاب  تیولواو  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 074-31921130 ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  امرفراک  رابنا  ات  یتسپ  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - ددرگیم لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیاریغرد 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف یدنب   یدنب لصفم   لصفم مزاول   مزاول ملق   ملق   88 ناونع : : ناونع 9494

..رتنیرپ ..رتنیرپ روتینام / / روتینام رتویپماک / / رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یم هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548014  هرامش  ( ..رتنیرپ روتینام / رتویپماک / سیک   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب 

1101093985009857 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NFH 1214 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  ( 0107548014 رتنیرپ / روتینام / سیک  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن / 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005537000037 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یویتش ماهلا  هدننک  هضرع  عجرم   MACROSAT یتراجت مان   AR812BLK لدم هنایار  هکبش  تازیهجت  تباث  هدنرادهگن  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   . دنشاب لانیژروا  اهالاک  هیلک   . تسا هدنشورف  هدهعب  نامرد  تیریدم  ات  لیوحت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352046-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطضا قرب  هکبش و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000167 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   m 1 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم  09163065459 .تسا زاین  دروم  تسیل  لک.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسویپ  تسیل  قباطم  یرارطضا  قرب  هکبش و  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریما

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9696

UTPUTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9797

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

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

زا 156 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w8x9kwnl3ml2w?user=37505&ntc=6285324
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6285324?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9bvepxu7gnuc2?user=37505&ntc=6285383
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6285383?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و  / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  /PCM30 یرون ربیف  کنیل  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف 

1101096433000532 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   LITEK یتراجت مان   FXS 30 لدم یتارباخم  یرون  یوفاک  کرتشم  تمس  لاتیجید  هب  گولانآ  رمیرف  گنیدک و  لدبم و  تراک  الاک :  مان 
افلج سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ZHEJIANG EBANG COMMUNICATION CO.LTD

تسد 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ZHEJIANG هدنزاس عجرم   LITEK یتراجت مان   FXO 30 لدم یتارباخم  یرون  یوفاک  زکرم  تمس  لاتیجید  هب  گولانآ  رمیرف  گنیدک و  لدبم و  تراک  الاک :  مان 
افلج سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   EBANG COMMUNICATION CO.LTD

تسد 4 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و  / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  /PCM30 یرون ربیف  کنیل  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف کنیل   کنیل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9898
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یکینورتکلا تراجت  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماع ینایم  زکرم  ینابیتشپ  یرادهگن و  یناسر و  زور  هب  هعسوت و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003006000022 زاین :  هرامش 
یکینورتکلا تراجت  هعسوت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416643851 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  ، تعنص ترازو  یردان  نامتخاس  - تسود تجح  شبن  - یردان خ  زرواشک - راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88957048-021  ، 88969428-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88968072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   هعسوت   هعسوت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 9999

رتنس رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  رتنس  اتید  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

.دامن هئارا  لخاد  تخاس  یاه  هنومن  زا  ندوب  دوجوم  تروص  رد  افطل 
1101093228002572 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   4GB SW SINGLE PACK SFP TRANSCEIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهمجرذوب یدنب  بلاق  یزیر و  نتب  تاودا  دربراک  یزلف  پیت 1  تکارب  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960CX-8TC-L لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   QW938B لدم  HPE SN3000B 16 GB 24-PORT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هناماس هارمه  ایرآ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تکرش  تسارح  هدش  تیحالص  دات  تسیل  ءزج  هک  دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ 

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 156 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9es4azbevkavz?user=37505&ntc=6286209
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6286209?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم   FXO و FXS یو تیگ  تروپ و  بایریسم 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000585 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
انایرآ تاطابترا  یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ASR1013 لدم هکبش  یزکرم  بایریسم  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هنایار میمص  تاطابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان  ینیمز  نویزیولت  جاوما  هراوهام و  هدنریگ  رتویپماک  یو  تیگ  تراک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هکبش نازاس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GRANDSTREAM یتراجت مان   FXO 2PORT لدم تروپ  یو 2  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

نیروس
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  نآ  لاسرا  هدنهد و  داهنشیپ  تکرش  روتکاف  شیپ  رد  دنرب  ینف و  تاصخشم  دیق   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تقدب  دیرخ  طیارش  - 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  مامت  - 

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

33004641-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 یویو   تیگ   تیگ هکبش   هکبش هاگرد   هاگرد ینیمز -  -  ینیمز نویزیولت   نویزیولت جاوما   جاوما وو   هراوهام   هراوهام هدنریگ   هدنریگ رتویپماک   رتویپماک یویو   تیگ   تیگ تراک   تراک هکبش - - هکبش یزکرم   یزکرم بایریسم   بایریسم هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع
تروپ تروپ

10 110 1
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نادمه ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشابیم لوبق  دروم  یتسویپ  تسیل  قبط  طقف  مالقا  یتناراگ  دقن -  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005652000010 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   MHz 1600 لاقتنا تعرس   GB 8 تیفرظ  KHX1600C9D3B1K2/8G لدم لوژام  مر  الاک :  مان 

کتنامیا یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یزکرم  هناخباتک  نامتخاس  یلصم - )  ) ملق راولب  نایزاس -  تیچ  دیهش  راولب  یسودرف -  نادیم  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6514699981 یتسپ : 

32672018-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32671108-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - دشابیم دشابیم لوبق   لوبق دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط طقف   طقف مالقا   مالقا یتناراگ   یتناراگ دقن -  -  دقن تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 156 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ugmx6r8tcjmnd?user=37505&ntc=6286442
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6286442?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش باختنا  دک  ناریا   ، EDR یتینما خساپ  صیخشت و  هناماس  سنسیال  ددع  شزومآ 200  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو  هباشم 

1101001017000798 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا  ،  ، EDREDR یتینما   یتینما خساپ   خساپ وو   صیخشت   صیخشت هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال ددع   ددع   2 00200 شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هدیدرگ   هدیدرگ باختنا   باختنا تمیق   تمیق نالعا   نالعا تهجو   تهجو

103103
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تشر کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6286526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هکبش  اتید  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093235000004 زاین :  هرامش 

تشر کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
C9200L-24T-4G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیوس  - 

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

1401/12/06 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایار هکبش  اتید  چیوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154614444 یتسپ :  دک  کی ،  هبعش  - ناخ کچوک  ازریم  ترامع  - نادیم هزبس  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227084-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231044-013 :: 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  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6286547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یا  هراوهام  هارمه  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093164000062 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاف یاو  تنرتنیا ، هب  لاصتا  تیلباق  یلخادو ،  یا  هراوهام  تراک  میس  یور  رب  ینابیتشپ  تیلباق  ههام ،  یتناراگ 24  لماش  قوف  یاههاگتسد  تسویپ  حرش  قبط  - 

.دشاب یم  ...و  لوا  هارمه  لسناریا ،  یلخاد  یاهروتارپا  یارب  یرتسجیر  یارادو  سکف  لاسرا  ، 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  - هاگتسد  14 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لیوحت  ینف  سانشراک  دیئات  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616859879 یتسپ :  دک  یتسپ 314 ،  قودنص   - نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  نمهب  راولب 22 نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31326000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239661-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 104104

یایا هراوهام   هراوهام هارمه   هارمه نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینف تاصخشم  ) یتسویپ لودج  اب  قباطم  یناریا  سنج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000070 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AV3200SU لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
اردص رادیاپ  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   XEROX یتراجت مان   WC5020 لدم سکاریز  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33573871-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک لاصتا   لاصتا دربراک   دربراک   cat6  UTP taiko netcat6  UTP taiko net تروپ   تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ    -  - A4A4  دیفس دیفس هایس   هایس وو   یگنر   یگنر تعرسرپ   تعرسرپ یناگیاب   یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع
یکشم یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک  -  - inin   2222 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام سکاریز -  -  سکاریز وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   یپک   یپک هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد هکبش -  -  هکبش چوس   چوس هبهب   هکبش   هکبش

106106
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نایوجشناد 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 16 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراددوخ یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب یرگید  هعطق  دوبن  هعطق  نیا  لاثم  روطب.دامن 

1101010003000133 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   NEXUS 5000 SERIES SWITCHES PRODUCT لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هعطق نیا  لاثم  روطب.دامن  یراددوخ  یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  زور  روتکاف 15  تخادرپ..دیریگب  یرگید  هعطق  دوبن 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: 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

مرف6284484 دادرارق و  ساسا  رب  هکبش  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  زا  هدافتس 
اهناتسرهش ناتسا و  زکرم  رد  تسویپ  مالعتسا 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6285644 حرش  قبط  لیابوم  لانگیس  هدننک  هحفص 26)رارکت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6285941 رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  هینبا  یارجا  دزمتسد  یقرب و  مزاول  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتارباخم6285973 هکبش  چیئوس  یریوصت -  تراظن  متسیس  هحفص 38)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسیل6286054 حرش  قبط  تاقلعتم  ریاس  زاس و  هریخذ  هاگتسد  اب  نیبرود  ددع  دیرخ 24  مالعتسا 
تسویپ

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 107107
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003745 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 55 زیاس  55LV35A لدم لاووئدیو  یرس  یتعنص  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا گولاتاکو  ینفداهنشیپ  هئارا  الاکدأتزا 4 - سپزور  60 رثکادح یلام  هیوست  -3 .دشابیم هباشمدک  ناریا  - 2 لخاد تخاساب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن همیمض  یسررب  تهج  تاصخشمرکذابار  نیزگیاجدشابندوجومرازابرد  ییالاک  هکیتروصرد.دامن  لاسرا  قیقدو  لماکار  ینفداهنشیپافطل.دشابیم 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینالعا تاصخشم  قبط  نیمضت -) اب  ) ون یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000198 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 55 زیاس  BDL 5588XH لدم لاووئدیو  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 4 دادعت : 

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

یتسویپ تاصخشم  قبط  ًافرص  دوش و  یراددوخ  کوتسا  یالاک  تمیق  داهنشیپ  زا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 108108

ینالعا ینالعا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیمضت -) -) نیمضت اباب   )) ونون یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  یزاسرهش ، هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( یمایم دورهاش و   ) نانمس ناتسا  قرش 

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ کرادم  قبط  یبیلص  یولبات   ( دیرخ  ) هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004616000014 زاین :  هرامش 

یمایم یزاسرهش  هار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شیوپ  ناهار  نارمع  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف  یزلف  لیطتسم  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
یمایم رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . درادن تخادرپ  شیپ  تخادرپ  هب  یمازلا  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تکرش  یموب  ناراگنامیپ  امازلا 

3631613548 یتسپ :  دک  یمایم ،  ناتسرهش  یربارت  هار و  هرادا  قرب -  هرادا  بنج  (ع -) اضر ماما  راولب  یمایم -  یمایم ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622260-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622643-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف لیطتسم   لیطتسم یتاعالطا   یتاعالطا یکیفارت   یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  یزاسرهش ، هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( یمایم دورهاش و   ) نانمس ناتسا  قرش 

نانمس 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

6285098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ کرادم  قبط  یبیلص  یتاعالطا  ولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004616000015 زاین :  هرامش 

یمایم یزاسرهش  هار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یمایم رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . درادن تخادرپ  شیپ  تخادرپ  هب  یمازلا  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن تکرش  یموب  ناراکنامیپ  انمض 

3631613548 یتسپ :  دک  یمایم ،  ناتسرهش  یربارت  هار و  هرادا  قرب -  هرادا  بنج  (ع -) اضر ماما  راولب  یمایم -  یمایم ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622260-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622643-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادبنگود یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود تبون  یروحم - یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000225 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم   100000 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

ناراسچگ دمحاریوب ،  هیولیگهک و  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیلص یبیلص یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یروحم یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  رد  هدننازرل  رایش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000342 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک تکاپ 25  رد  یتعنص  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا  msds یاه لمعلاروتسد  تفایرد 

1101092544002909 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کمن هدننک  هضرع  عجرم  هدنیاپ  کمن  یتراجت  مان   kg 25 هدش تنیمل  هسیک  یدنب  هتسب  عون  دصرد  صولخ 98  لونارگ  یتعنص  کمن  دیرلک  میدس  الاک :  مان 
راسمرگ هدنیاپ 

هسیک 80 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا ینف  تاصخشم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یاههار   یاههار یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   هدننازرل   هدننازرل رایش   رایش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 113113

تسیمازلا تسیمازلا   msdsmsds یاه   یاه لمعلاروتسد   لمعلاروتسد تفایرد   تفایرد ییولیک   ییولیک   2525 تکاپ   تکاپ ردرد   یتعنص   یتعنص کمن   کمن ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یلانیمرت  یاه  ولبات  بصن  تخاس و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000078 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  دادرارق  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رودقم  تامدخ  الاک و  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

.دامرف لاح  سامت  هرامش 09173818459  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 5  یرادرهش   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096875000007 زاین :  هرامش 

زاریش هقطنم 5  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس عبرم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7165714671 یتسپ :  دک   ، 5 هقطنم یرادرهش  یدعس  ناتسوب  یور  هبور  تمحر  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37397171-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37395253-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یلانیمرت   یلانیمرت یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 115115

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتسبش 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 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درز دیفس و  قارب  همین  یلودج  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005736000036 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رتسبش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

مرگولیک 800 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مرگولیک گنر 800  ود  عمج  مرگولیک  گنر 400  ره  ییولیک (  نلاگ 20  مادک 20  ره  درز  دیفس و  گنر  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  گنر  ره  تمیق  ازجم  تروص  هب  تاحیضوت  تمسق  رد  اه  گنر  تمیق  توافت  تروص  رد 

5381855455 یتسپ :  دک  یرتسبش ،  دومحم  خیش  نابایخ  یادتبا  هر ) ) ماما نابایخ  رتسبش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420500-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423070-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز وو   دیفس   دیفس قارب   قارب همین   همین یلودج   یلودج یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  هعلق  نایمرهندرز  لگ  یرایهد   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف و قباطم  هعلق  درزلگ  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویب تاعالطا 

1101095600000002 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  هعلق  نایمرهندرز  لگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  رد  هعلق  درزلگ  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هیدات  اب.تسویب  تاعالطا  لیاف و  قباطم  یزکرم  ناتسا 

3866178976 یتسپ :  دک  هعلق ،  درزلگ  یاتسور   . نایلاز شخب  دنزاش .  ناتسرهش   . یزکرم ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38448434-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38448434-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتارباخم6285973 هکبش  چیئوس  یریوصت -  تراظن  متسیس  هحفص 38)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تازیهجت تازیهجت وو   نامتخاس   نامتخاس یتراظن   یتراظن لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  کیتاموتا  یاه  برد  سا  یپ  وی  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000253 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: 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 یاه   یاه برد   برد ساسا   یپیپ   ویوی   بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AC7000 لدم ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003066000038 زاین :  هرامش 

یشزوما یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تساوخرد  همیمض  تاصخشم  لیاف  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تسد ای  رفیر  ایو  هباشم  تالوصحم  هئارا  زا  دشاب  هلاس  هس  یلصاربتعم  یتناراگ  یاراد  (Retail Pack  ) ون و  لانیجروا ) ) یلصا یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  تخادرپ  هجوداتو  الاک  لیوحت  زا  سپ  .دامرف  یرادوخ  ادج  دزوی ) ) مود

 : یتسپ دک  کالپ 173 ،  یتشدلا  رصق  دیهش  هچوک  هدیسرن  دنز  ناخ  میرک  لپ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1584743517

88831161-021  ، 88843251-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88843251-021 :: 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

AC7000AC7000 لدم   لدم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  رادقم  دادعت و  و  هدننک ) نیمات  ) یزادنا هار  بصن و  یاهدرادناتسا  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تقد 

1101090345000232 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابی یمازلا  یتسوخرد  یاهزوجم  تاصخشم و  اب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: 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

افطل افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ رادقم   رادقم وو   دادعت   دادعت وو   هدننک ) ) هدننک نیمات   نیمات )) یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یاهدرادناتسا   یاهدرادناتسا وو   تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
دامن دامن تقد   تقد

12 112 1
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط  کتاب - نیا  هبعش  شش  کیتاموتا  پآ  لور  برد  ارجا  بصن و  لمح  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یراکزور   10 هژورپ نامز  رثکادح  دشابیم - 

1101004961000084 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

زا اهب  مالعتسا  گرب  .دوش  هتفرگ  سامت  ماهبا  تروصرد  دوشیم -  ماجنا  دادرارق  قبط  یتخاذرپ   . ددرگیم دقعنم  تسویپ  هنومن  قبط  یمسر  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  هناماس  قیرط 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: 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 پآپآ   لور   لور برد   برد ارجا   ارجا وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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زربلا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تل  ) برد یقرب 4  کیتاموتا  برد  بصن  لمح و  دیرخ ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003833000029 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زیورآ هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HOLUX لدم  1/50x2/25 m زیاس  mm 10 تماخض تیروکس  هشیش  رد  رود  میرف  اب  هارمه  کیتاموتا  یقرب  رد  الاک :  مان 

ناسارخ زیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* مهم هجوت   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تساوخرد  تایئزج  زا  عالطا  تهج  ًافطل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ًافرص  تساوخرد  دروم  یالاک  یارب 

3149648741 یتسپ :  دک  نالدرا 3 ،  نابایخ  (ع -) اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520904-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32507746-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تلتل  ) ) برد برد   44 یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 123123
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  یگنر  رگشیامن  هب  زهجم  راگن  هرهچ  تشگنا و  رثا   KARA facentf لدم بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشکیم لوط  هام  هجو 4  تخادرپ 
1101000257003963 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   Kara Face NT لدم یسرتسد  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگن دیق  هدوزفا  شزرا  تایلام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یموب  احیجرت  هدننک  نیمات 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنل  ات  الاک  لمح  هنیزه 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228111-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام   44 هجو   هجو تخادرپ   تخادرپ .تسا   .تسا زاین   زاین یگنر   یگنر رگشیامن   رگشیامن هبهب   زهجم   زهجم راگن   راگن هرهچ   هرهچ وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا   KARA KARA facentffacentf لدم لدم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دشکیم .دشکیم لوط   لوط

124124
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعنص نابرد  لدم   H نو ادنویه  یقرب  برد  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000191 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصا و  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراوس وردوخ  اب  لیوحت  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ 

.تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  تیاعر 

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: 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

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  ردکو  تسا  هدروخ  هبرض   ) لمع قاتا  پوکسوتسیس  هجرد  زنل 30  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001206 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  ردک  ندروخ  هبرض  رثارب  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تعنص تعنص نابرد   نابرد لدم   لدم   HH نونو ادنویه   ادنویه یقرب   یقرب برد   برد کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

(( دشاب دشاب یمیم   ردکو   ردکو تسا   تسا هدروخ   هدروخ هبرض   هبرض  ) ) لمع لمع قاتا   قاتا پوکسوتسیس   پوکسوتسیس هجرد   هجرد   3030 زنل   زنل ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 126126
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم یا و  هداج   OUTDOOR یتراظن نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  مالعتسا  لوا  تبون  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000156 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاموزلم یا و  هداج   OUTDOOR یتراظن نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  مالعتسا  لوا  تبون  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموزلم تاموزلم وو   یایا   هداج   هداج   OUTDOOROUTDOOR یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا لوا   لوا تبون   تبون دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 127127

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تنواعم  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000279 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   - لحم رد  لیوحت.ربتعم  یتناراگ  اب.یتسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09192107094 هدوزفا شزرا  هبساحم 

1101003738000043 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

صیخرت وپرهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   QTUM یتراجت مان   E2082 لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شزرا هبساحم  نودب  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   - لحم رد  لیوحت.ربتعم  یتناراگ  اب.یتسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09192107094 هدوزفا

3134953181 یتسپ :  دک  هقبط 8و 9 ،  - ناماس جرب  - دیحوت نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255003-026 :: 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

ینف ینف تنواعم   تنواعم نامتخاس   نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030453000077 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  کلیم (  یزرم  هنایاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000675 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبجر نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ژد  یتراجت  مان  لوکره  لدم   mm 8 تماخض  105x210 cm داعبا شار  شکور  اب  فا  ید  ما  سنج  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 

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

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

یربکا یاقا   05431166363 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 130130

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کلیم (  (  کلیم یزرم   یزرم هنایاپ   هنایاپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  زاین  دروم  یاه  نیبرود  دادعت  ینف و  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000231 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  دنرب  ینف و  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دادعت   دادعت وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 132132

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  کلیم (  یزرم  هنایاپ  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  هینبا  یارجا  دزمتسد  یقرب و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000676 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   SMLWPF لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

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

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربکا یاقا   05431166363 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یاه   یاه نیبرود   نیبرود تخاس   تخاس ریز   ریز هینبا   هینبا یارجا   یارجا دزمتسد   دزمتسد وو   یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نورزاک یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  قبط  تاقلعتم  ریاس  زاس و  هریخذ  هاگتسد  اب  نیبرود  ددع  دیرخ 24  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005250000098 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نورزاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7319753311 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یرادرهش  یرهطم ، نابایخ  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42229719-071  ، 42226042-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223040-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  طیارش  تاعالطا و  ساسا  رب  ناتسا  یتایلام  تارادا  تهج  بصن  هارمه  هب  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000162000053 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  طیارش  زئاح  ناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  تروص  ینوناق  تاروسک  رسک  دادرارق و  دقع  زا  دعب  تخادرپ 

6813653588 یتسپ :  دک  یبرغ ،  یناقلاط  ...ا  تیآ  خ  کناب -  هارراهچ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33303045-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322311-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم ریاس   ریاس وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد اباب   نیبرود   نیبرود ددع   ددع دیرخ  2424   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 134134

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف طیارش   طیارش وو   تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   ناتسا   ناتسا یتایلام   یتایلام تارادا   تارادا تهج   تهج بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6286616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور زکرم  ناتسرامیب و 4 یصصخت  کینیلک  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030426000142 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

برغنالیگ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساریذپ ناکما  هطوبرم  سانشراکداتاب  یزادنا  هارو  بصنوالاک  لیوحتزا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتارباخم6285973 هکبش  چیئوس  یریوصت -  تراظن  متسیس  هحفص 38)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6286603 نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 75)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هتسبرادم6284809 نیبرود  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یصصخت یصصخت کینیلک   کینیلک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) 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

قیرح6284353 مالعا  نیمز و  تشن  روتکتد )  ) هحفص 43)زاسراکشآ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6285226open path gas detector(43 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دودروتکتد6285606 هحفص 43)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6286603 نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 75)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

6284662AC7000 لدم ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6286603 نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 75)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6286603 نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 75)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  یمومع  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لخاد تخاس   ) قیرح افطا  موف  نت  دیرخ 10  -200KW 2 راجفنا دض  روتومورتکلا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

سکفلت 07731682153  :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
fajrjam.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  هبعش 3  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3KVa و( رپمآ (42AH تاصخشم اب  قیرحدض  یناریا و  سا  یپ  وی  یرطاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090492000007 زاین :  هرامش 

زاوها هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 . یلایر هنیزه  تفایرد  یرطاب  دصرد  ات 10  یبارخ  تروص  رد  هام  زا 6  دعب  هام .  ات 6  بویعم  یرطاب  ضیوعت  تنامض  دشاب .  یم  هام  اه 24  یرطاب  یتناراگ  تدم  - 

اه یرطاب  لک  ضیوعت  یرطاب  دصرد  زا 10  شیب  یبارخ  تروص  رد  هام  زا 6  دعب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یدالیم 2022  ) یسمش یرجه  لاس 1401 دیاب  اهیرطاب  دیلوت  خیرات  دشاب .  یم  دیرخ  رد  یلصا  تیولوا  اهیرطاب  ندوب  قیرحدض  ندوب و  یناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  بصن  لمح و  هنیزه  تسیمازلا .  اهیرطاب  ندوب  قیرحدض  دشاب . 

6194796391 یتسپ :  دک  یودهم ،  شبن  یوضر  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32216138-061  ، 32238561-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238561-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لخاد لخاد تخاس   تخاس  ) ) قیرح قیرح افطا   افطا موف   موف نتنت     1010 دیرخ   دیرخ -- 2 00200 KW 2KW 2 راجفنا   راجفنا دضدض   روتومورتکلا   روتومورتکلا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

33KVaKVa وو   (( رپمآ رپمآ (( 4242 AHAH  تاصخشم تاصخشم اباب   قیرحدض   قیرحدض وو   یناریا   یناریا ساسا   یپیپ   ویوی   یرطاب   یرطاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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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 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتساو هدات  یاراد  هدش  هتساوخ  داعبااب  تقرسدضو  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000062 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

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

بصنزا سپ  هیوست  امرفراک  طسوت  داتدشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  بصنو  لمح  تسیمازلا  لحمزا  دیدزاب   :: 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

درادناتساو درادناتساو هدات   هدات یاراد   یاراد هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ داعبااب   داعبااب تقرسدضو   تقرسدضو قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 139139
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  یناشن  شتآ  لوسپک  ملق  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005959 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  یرادیرخ  یرابتعا  تروص  هب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

قیرح6284353 مالعا  نیمز و  تشن  روتکتد )  ) هحفص 43)زاسراکشآ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6284803( سکابریاف  ) یتسد قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  هحفص 14)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6285117( لخاد تخاس   ) قیرح افطا  موف  نت  دیرخ 10  -200KW 2 راجفنا دض  روتومورتکلا  هحفص 14)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

6285226open path gas detector(43 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

62853233KVa و( رپمآ (42AH تاصخشم اب  قیرحدض  یناریا و  سا  یپ  وی  یرطاب  هحفص 14)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

دودروتکتد6285606 هحفص 43)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ملق   ملق دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 140140
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

درادناتساو6285662 هدات  یاراد  هدش  هتساوخ  داعبااب  تقرسدضو  قیرح  دض  هحفص 14)برد  قیرح  ( قیرح

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

هبعش6285814 قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  هحفص 43)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسویپ6285993 حرش  قباطم  یناشن  شتآ  لوسپک  ملق  هحفص 14)دیرخ 3  قیرح  ( قیرح

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

اب6286416 یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  قیرح -  ءافطا  متسیس  یاه  گنلیش 
تیفیک

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تباث6286419 لباترپ و  زاگ  تست  یاههاگتسد  هحفص 43)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6286554 افطا  نالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تاداریا و  هحفص 43)عفر  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSA ALTAIR 5X تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101097587000435 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  زاگ  بایدر  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSA ALTAIR 5XMSA ALTAIR 5X ناونع : : ناونع 141141
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6285597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... چیئوس رشرپ  - رتمونام - روتکتد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001283 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   S2-CHD-200 لدم لانشنوناک  تباث  امد  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

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

.دوش هدهاشم  تسویپ  تسیل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6284353 مالعا  نیمز و  تشن  روتکتد )  ) هحفص 43)زاسراکشآ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6285155 مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا  هحفص 43)5  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6285226open path gas detector(43 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6285438MSA ALTAIR 5X(99 هحفص روتکتد  ( روتکتد

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

6285597 ... چیئوس رشرپ  - رتمونام - هحفص 99)روتکتد روتکتد  ( روتکتد

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

دودروتکتد6285606 هحفص 43)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6285771SOLO بای ترارح  دود و  یاهروسنس  تست  لماک  تیک  هحفص 43)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

 ...  ... چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ -- رتمونام رتمونام -- روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 142142
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا6284536 یاه  برد  سا  یپ  وی  بصنو  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکارب هارمه  هب   m3043 لدم  LED یاند چنیا  نویزولت 43  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000648 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تکارب هارمه  هب   m3043 لدم  LED یاند چنیا  نویزولت 43  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  50 دادعت : 

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

دشابیم مرتحم  هدننک  نیمات  هیدهع  هب  راب  لاسرا  هنیزه  ، دشابیم نایور  رهش  ناردنزام  ناتسا  رد  راب  لیوحت  لدم   LED یاند چنیا  نویزولت 43   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125586693 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 30  ،

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

35911537-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکارب تکارب هارمه   هارمه هبهب     m3043m3043 لدم لدم   LEDLED  یاند یاند چنیا   چنیا نویزولت  4343   نویزولت ناونع : : ناونع 143143
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  دامن  هعجارم  تسا  هدشدیق  تسویپ  تسیلرد  الاک  لماک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلاروتکاف

1101095143000566 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زادعب باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناینالغب رتکد  09163302694و09358099924  هرامش اب  ینف  یگنهامه  یراک  زور  هطوبرم 30 سانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 144144

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناشوا  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000653 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ناشوا  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  - 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

یرایتخب یاقآ   02135911455: ینف تاصخشم  یگنهامه و  نفلت 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناشوا   ناشوا نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0109248006  هرامش  ( canon لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب 

1101093985009887 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48878755   DSC-W350/S لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هوحن .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  یساکع ) نیبرود   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدود یراکش  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000490 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرهش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   EVERGREEN LINE یتراجت مان   GB9310 لدم یراکش  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 146146

دیدود دیدود یراکش   یراکش نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قبط  اقیقد  رکیپسا  مک و  بو  نیبرود  رگپاچ ،  رنکسا ،  روتینام ،   ، لماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000236 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تعنص  ناسیک  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  تعنص  ناسیک  هدنزاس  عجرم   SADATA یتراجت مان   SA-30X لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
ناگزمره هنایار  اناد  هدننک  هضرع  عجرم   FUJITSU یتراجت مان   FI-5110C لدم یرزیل  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

رادیدپ نازادرپ  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HP26NW لدم  A4 یکشم یرزیل  هراک  رگپاچ 3  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نایناکشا تراجت  نازوریپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   LIFE CAM CINEMA لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

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

ناجیلد نارتسگ  نوگلین  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AS12 لدم هنایار  رکیپسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلس دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم  رد  تکرش  دنیامنیم ، 

.دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکیپسا رکیپسا وو   مکمک   بوبو   نیبرود   نیبرود رگپاچ ،  ،  رگپاچ رنکسا ،  ،  رنکسا روتینام ،  ،  روتینام  ، ، لماک لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 148148
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهب رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  ذخا  الاک و  هنومن  هیارا  یگنهامه و  اب  درادناتسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  یفارگ  ومرت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیزرف روپ  رتکد  09130022300- یرادرب

1101005066000838 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD

ددع 3 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یرادرب هرهب  رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  ذخا  الاک و  هنومن  هیارا  یگنهامه و  اب  درادناتسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  یفارگ  ومرت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( نیزرف روپ  رتکد  09130022300

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا و6284517 هداج   OUTDOOR یتراظن نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  مالعتسا  لوا  تبون  دیدجت 
تاموزلم

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینف6284530 تنواعم  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکارم6284734 یارب  نآ  یارجا  بصن و  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6284788 رادم  نیبرود  هحفص 21)نیمأت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6284809 نیبرود  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکارب6284876 هارمه  هب   m3043 لدم  LED یاند چنیا  هحفص 21)نویزولت 43  نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسرامیب6284891 هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 21)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یفارگ یفارگ ومرت   ومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 149149
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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

هتسبرادم6284896 هحفص 88)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6284962 یساکع  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

دامن6285018 تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  زاین  دروم  یاه  نیبرود  دادعت  ینف و  هحفص 88)تاصخشم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6285377 لیاف  قبط  ناشوا  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)هیهت ، نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6285941 رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  هینبا  یارجا  دزمتسد  یقرب و  مزاول  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل6286054 حرش  قبط  تاقلعتم  ریاس  زاس و  هریخذ  هاگتسد  اب  نیبرود  ددع  دیرخ 24  مالعتسا 
تسویپ

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6286064 یساکع  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

دیدود6286308 یراکش  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تاعالطا و6286360 ساسا  رب  ناتسا  یتایلام  تارادا  تهج  بصن  هارمه  هب  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ 
تسویپ یاهلیاف  طیارش 

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6286603 نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 75)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رکیپسا6286610 مک و  بو  نیبرود  رگپاچ ،  رنکسا ،  روتینام ،   ، لماک هحفص 21)سیک  نیبرود  ( نیبرود

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

یصصخت6286616 کینیلک  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 88)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یفارگ6286678 ومرت  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  هدش  هتساوخ  کرادم  .هباشم  دک  ناریا.تسویپ  دادرارق  ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم   VNX-5800 تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  هناماس  رد  تامازلا 

1101001017000797 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هداد هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   VNX 5800 لدم  TB 41 تیفرظ  SAN زاس هریخذ  الاک :  مان 
ایوج زرو 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدومحم 64572306 یاقا  علطم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف ردرد   هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ کرادم   کرادم .هباشم   .هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ دادرارق   دادرارق ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم   VNX-5800VNX-5800 تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دوش .دوش لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ردرد   تامازلا   تامازلا

150150
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تالایس 43 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009876 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/091 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/11/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  لایر  نویلیم  هدرپس 160   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  رگ •  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  هدوب و  راتخم  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کیتامروفنا  تامدخ  تکرش 

 ، یوجاوخ عطاقت  قباس  ماظن )  ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن  یلا 16  یرادا 8  تاعاس  لیوحت  تفایرد و   :: سردآ سردآ
(27370  ) سامت هرامش  یعاجش -  یاقآ  تاصقانم  هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6 

کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  لحم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- تالایس تالایس 4343 ناونع : : ناونع 151151

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 152152
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  75 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009892 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/40 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدمب 5  یهگآ  نیرخآ  جرد  خیرات  زا  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6286356 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک هکبش  زاین  دروم   SAN) Storage  ) زاس هریخذ  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب هدش  نیمضت  کچ  ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروصب  هک  دشابیم  غلبم 2/080/000/000  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  هنیزه  هرامش 1038040020 - هب  نارمچ  دیهش  هبعش  تراجت  کناب  باسح  هب  دقن  هجو  ای  تابلاطم و  زا  هکولب 

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -  سردآ  هب  تکرش  یزکرم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

یلخاد 3245  06134490700 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - نرک نرک کتکت   7575 ناونع : : ناونع 153153

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم   SAN)  StorageSAN) Storage  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

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

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

زا 156 ھحفص 110 
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  سنسیال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000222 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

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

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

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009900 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم   VTLVTL یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یارب   یارب کسید   کسید دراه   دراه وو   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 155155

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تالایس تالایس 3232 ناونع : : ناونع 156156

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

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

زا 156 ھحفص 111 
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و   - تسویپ تسیل  قبط  زاس  هریخذ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دادرارق قبط  یروف -  تخادرپ  دشابیم -  رظن  دم  یروف 

1101004961000085 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   0RVDCJ لدم  TB 1/8 تیفرظ  SAS 12G-512E 10 K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تقد هب  تسویپ  یاهلیاف   . ددرگیم زیراو  اروف  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  روتکاف  غلبم  ددرگیم و  دقعنم  تسویپ  هنومن  قبط  یمسر  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هنومن  تروص  هب  طقف  تسویپدادرارق   . دامرف لصاح  سامت  یلخاد 194و196و195  یل 6  هرامش 88381751 اب  ماهبا  تروص  رد  ددرگ .  هعلاطم 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 157157

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

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

زا 156 ھحفص 112 
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  تسویپ - تسیل  قبط  زاس  هریخذ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دادرارق قبط  یروف -  تخادرپ  دشابیم -  رظن  دم  یروف 

1101004961000086 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   0RVDCJ لدم  TB 1/8 تیفرظ  SAS 12G-512E 10 K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تقد هب  تسویپ  یاهلیاف   . ددرگیم زیراو  اروف  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  روتکاف  غلبم  ددرگیم و  دقعنم  تسویپ  هنومن  قبط  یمسر  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هنومن  تروص  هب  طقف  تسویپدادرارق   . دامرف لصاح  سامت  یلخاد 194و196و195  یلا 6  هرامش 88381751  اب  ماهبا  تروص  رد  ددرگ .  هعلاطم 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.هباشم6284481 دک  ناریا.تسویپ  دادرارق  ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم   VNX-5800 تازیهجت
.دوش لاسرا  هناماس  رد  تامازلا  لیاف  رد  هدش  هتساوخ  کرادم 

هحفص 107) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6284672 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تالایس هحفص 107)43 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6284766 هریخذ  تازیهجت  هحفص 107)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسیل6286054 حرش  قبط  تاقلعتم  ریاس  زاس و  هریخذ  هاگتسد  اب  نیبرود  ددع  دیرخ 24  مالعتسا 
تسویپ

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتعاس6286087 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  هحفص 107)75 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتنس6286209 اتید  تازیهجت  هحفص 51)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتویپماک6286356 هکبش  زاین  دروم   SAN) Storage  ) زاس هریخذ  هاگتسد  ود  هحفص 107)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 158158
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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

هداد6286432 زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  هحفص 107)سنسیال و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6286458 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس هحفص 107)32 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6286589 هریخذ  هحفص 107)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6286593 هریخذ  هحفص 107)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نکسم کناب   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب HPE300GB SAS 15K SFF SC DS HDD تخس کسید  ددع  دیرخ 10 لدم DL380G9 و  رورس  هاگتسد  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ضیوعت یتناراگ  یلاع و  تیفیک 

1101003636000054 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   hdd 300gb لدم  GB 300 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع 
ددع 12 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  دوش ) هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  افطل   ) هدش تسویپ   PDF یاهلیاف ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک اباب   HPE300GB SAS 15K SFF SC DS HDDHPE300GB SAS 15K SFF SC DS HDD  تخس تخس کسید   کسید ددع   ددع 1010 دیرخ   دیرخ وو     DL380G9DL380G9  لدم لدم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع
ضیوعت ضیوعت یتناراگ   یتناراگ وو   یلاع   یلاع

159159
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم  یرگید  هباشم  دک  رهو  تسالاک  عون  تهجالاکدک  - یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشماب   HP G10 رورس هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094277000044 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نیون رتسگ  ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL380-G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنرب  تکرش  یدهعرب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618634683 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234763-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا دات   دات دروم   دروم یرگید   یرگید هباشم   هباشم دکدک   رهو   رهو تسالاک   تسالاک عون   عون تهجالاکدک   تهجالاکدک -- یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشماب   تاصخشماب   HP G10HP G10 رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 160160
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  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 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسین رظن  دم  دک  ناریا  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000056 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  تیفیک  ندوب  ناپ  تاصخشم و  تریاغم  تروص  رد 

دوش یم  ماجنا  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 5
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 16 116 1
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مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6284657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربا رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000153 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هب  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مق  نهآ  هار  لک  هرادا  لام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نهآ  هار  یزکرم  رابنا  برد  ات  الاک  لقن  لمح و 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربا یربا رورس   رورس ناونع : : ناونع 162162
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افلج یدجاس  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093046000027 زاین :  هرامش 

افلج یدجاس  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL580 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  دراو  مامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یدجاس ،  رتکد  ناتسرامیب  ناجرویل  هداج  رهشیداه  افلج  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5431774563

42059008-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42055561-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتارد  مواقم.یناریا  سنج.یشیامرس  طقف.رترونیا  نودب  24000 یراوید رلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000069 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هیوهت تعنص  هناگی  هدننک  هضرع  عجرم   FRESCO یتراجت مان   FIN18DC لدم تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33573871-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 163163

رورس رورس قاتارد   قاتارد مواقم.یناریا   مواقم.یناریا سنج.یشیامرس   سنج.یشیامرس طقف.رترونیا   طقف.رترونیا نودب   نودب 2400024000 یراوید یراوید رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 164164

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 19  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  حبص  تعاسات 9   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285507 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رورس  قاتا  لوا  زاف  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یلامش   ، رذوبا نابایخ  شبن  اردصالم  راولب  جرک   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلخاد یاهبآ  تالیش  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  hpGen10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004421000343 زاین :  هرامش 

یلخاد یاهبآ  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا جوراس  نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   KHD-PRODUX PLUS-SERVER لدم یتعنص  هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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

دریذپ تروص  یراذگتمیق  یتسویپ  لیاف  قبط  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  دشاب  یم  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یلخاد ، ) یاهبآ   ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تالیش  لک  هرادا  یبرغ -  ماس  نابایخ  لباز -  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861616998

32225770-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234450-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا لوا   لوا زاف   زاف تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 165165

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط hpGen10hpGen10 رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  س - )  ) نینبلا ما  یصصخت  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091087000014 زاین :  هرامش 

دهشم س )   ) نینبلا ما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولدمحم ناج  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(HP ProLiant DL380 Generation 10 (Gen10

.دشاب همیمض  تساوخرد  رورس  تاعطق  اب  لماک  تقباطم  دیاب  یلاسرا  روتکاف  شیپ 

9144734756 یتسپ :  دک  تجهب 16 ،  شبن  تجهب -  ...ا  تیآ  نابایخ  هنیرز -  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231061-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231444-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380DL380 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یسانشراک  تاقلعطم  تاصخشم و  قبط  هکبش  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003892 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یسانشراک  تاصخشم  دیئات  و  تسویپ ) یسانشراک  قباطم   ) روتکاف شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش مادقا  یتسویپ  مرف  قبط  هنایار  مزاول  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  یبرغناجیابرذآ ر  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000313000044 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 300GB 10K DP لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مادقا  یتسویپ  مرف  قبط  هنایار  مزاول  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  یبرغناجیابرذآ ر  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1376957169 یتسپ :  دک  ناتسا ،  کرمگ  ولیس  یوربور  یدازا  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31976162-044  ، 32775700-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787782-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یسانشراک   یسانشراک تاقلعطم   تاقلعطم وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 168168

دوش دوش مادقا   مادقا یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف قبط   قبط هنایار   هنایار مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن رر   یبرغناجیابرذآ   یبرغناجیابرذآ ناتسا   ناتسا تاکرمگ   تاکرمگ تراظن   تراظن هزوح   هزوح ناونع : : ناونع 169169

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

یا هلحرم  کی  مود  تببون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005070000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  یزادنا و  هار  بصن ،  لیوحت ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  باجح ، نابایخ  یمطاف ، نابایخ  نارهت ،  ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88392678 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/39 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286331 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/15دکدک   تعاس 12:00  سار  : ییاشگزاب  - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  داتسا  حرش  هب  ار  دوخ  یرتویپماک  هکبش  زاین  دروم  رورس  هاگتسد  دراد 4  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدش نیمضت  کچ  ربتعم ،  یکناب  همانتنامض  تروصب  هک  دشابیم  لایر  غلبم 1/960/000/000  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازگ هصقانم  هب  زاوها  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  مانب  هرامش 1038040020  هب  نارمچ  دیهش  هبعش  تراجت  کناب  باسح  هب  دقن  هجو  ای  تابلاطم و  زا  هکولب  یکناب ، 

ددرگ میلست 
.تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  هنیزه 

.دشاب یم  نارگ  هصقانم  هدهع  رب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  رد  تکرش  هب  طوبرم  یاه  هنیزه 

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 3245  06134490700: سامت نفلت   - :: نفلت :: WWW.AEPDCO.IR WWW.TAVANIR.ORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
www.iets.mporg.ir www.setadiran.ir

:: 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

6284417HPE300GB SAS تخس کسید  ددع  دیرخ 10 لدم DL380G9 و  رورس  هاگتسد  دیرخ 3
ضیوعت یتناراگ  یلاع و  تیفیک  اب  15K SFF SC DS HDD

هحفص 114) رورس  ( رورس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن لیوحت ،  ،  لیوحت دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 170170

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دک6284426 رهو  تسالاک  عون  تهجالاکدک  - یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشماب   HP G10 رورس هاگتسد 
تسا دات  دروم  یرگید  هباشم 

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

هنایار6284445 هحفص 114)رورس  رورس  ( رورس

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

یربا6284657 هحفص 114)رورس  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6284972 لیاف  تاصخشم  اب  رورس  هباشم  دک  هحفص 114)ناریا  رورس  ( رورس

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

رورس6285381 قاتارد  مواقم.یناریا  سنج.یشیامرس  طقف.رترونیا  نودب  24000 یراوید هحفص 114)رلوک  رورس  ( رورس

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

لک6285507 هرادا  رورس  قاتا  لوا  زاف  هحفص 114)تخاس  رورس  ( رورس

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

درادناتساو6285662 هدات  یاراد  هدش  هتساوخ  داعبااب  تقرسدضو  قیرح  دض  هحفص 14)برد  قیرح  ( قیرح

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

یتسویپ6285683 لیاف  قبط  hpGen10 رورس هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6285717DL380 لدم هنایار  هحفص 114)رورس  رورس  ( رورس

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

تسویپ6285882 یسانشراک  تاقلعطم  تاصخشم و  قبط  هکبش  هحفص 114)رورس  رورس  ( رورس

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

مرف6285883 قبط  هنایار  مزاول  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  یبرغناجیابرذآ ر  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح 
دوش مادقا  یتسویپ 

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

تاقلعتم6286121 رورس و  هاگتسد  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  یزادنا و  هار  بصن ،  لیوحت ،  دیرخ ، 
هطوبرم

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6286331 هکبش  زاین  دروم  رورس  هاگتسد  هحفص 114)4  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسویپ -  تساوخرد  قباطم  -  THT ییایمیش ورتکلا  جنسوب  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000137 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریغ یاه  نومزآ  ناراکشواک  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL SEMRAU GMBH AND CO.KG یتراجت مان   Odor Handy Plus لدم جنسوب  فارگوتامورک  الاک :  مان 
قیقد برخم 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تکرش   HSE دات هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  لاسرا 
دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ملاس و  دیابالاک 

دشاب یم  یمازلا  زاگ  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  رد  تیوضع 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-170-H-1401-1400-1331 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هربیو روسنس   ) Absolute Vibration Sensor یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

THTTHT ییایمیش   ییایمیش ورتکلا   ورتکلا جنسوب   جنسوب روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172

(( هربیو هربیو روسنس   روسنس  ) ) Absolute Vibration SensorAbsolute Vibration Sensor ناونع : : ناونع 173173

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمرظندم  لخاد  تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط   P/F SPLAR GAS TURBINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001755 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   SENSONICS هدنزاس عجرم  راخب  یزاگ و  یاه  نیبروت  دربراک   XPR-XED لباک + رویارد + بارپ + یتیمیسگارپ روسنس  هعومجم  الاک :  مان 

زیهجت رازف  هدننک  هضرع  عجرم 
تسد 25 دادعت : 

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

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

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

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

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6285738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300   BIS هاگتسد نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001692 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یشوهیب  هاگتسد  زاگ  طولخم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس 7300001  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F SPLAR GAS TURBINEP/F SPLAR GAS TURBINE ناونع : : ناونع 174174

ددع ددع   300300 دادعت   دادعت   BISBIS هاگتسد هاگتسد نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 175175
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6285744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 دادعت روسنساموس ) ) یرتمیسکا هاگتسد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001691 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   SAFB-SMX-AS دک  Invos لدم یرتمیسکا  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت هرادا  زا  مزال  کرادم  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   100100 دادعت دادعت روسنساموس ) ) روسنساموس )) یرتمیسکا یرتمیسکا هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 176176

H2S/N2H2S/N2 عیام   عیام زاگ   زاگ -- وردوخ وردوخ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 177177
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288005960 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CAL GAS هدنزاس عجرم   CAL GAS یتراجت مان   Lit 58 یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام زاگ  الاک :  مان 
کبیا هدننک 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

یربا تکرش  زا  ناسین  تسار  تمس  یقرب  ربالاب  هشیش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا دیما  هشیش  هدنزاس  عجرم  دیما  یتراجت  مان  ناسین 2000  تسار  ولج  رد  زبس  یگنر  هعطق  هشیش  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نیون یرگنهآ  تکرش  زا  نمیا  تسیا  یتراجت  مان   RD وژپ زمرت  رتسوب  نکش  راشف  هدش  مخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نیون یرگنهآ  تکرش  زا  نمیا  تسیا  یتراجت  مان   RD وژپ ولج  زمرت  نکش  راشف  ریش  طساو  یهار  هس  هلول  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6285298THT ییایمیش ورتکلا  جنسوب  روسنس  هحفص 123)دیرخ  روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6285558( هربیو روسنس   ) Absolute Vibration Sensor(123 هحفص روسنس  ( روسنس

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

6285663P/F SPLAR GAS TURBINE(123 هحفص روسنس  ( روسنس

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

ددع6285738 دادعت 300   BIS هاگتسد نژیسکا  یریگ  هزادنا  هحفص 123)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ددع6285744  100 دادعت روسنساموس ) ) یرتمیسکا هاگتسد  هحفص 123)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6285771SOLO بای ترارح  دود و  یاهروسنس  تست  لماک  تیک  هحفص 43)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6286038H2S/N2 عیام زاگ  - وردوخ هحفص 123)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

تباث6286419 لباترپ و  زاگ  تست  یاههاگتسد  هحفص 43)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  ، سدق رهش  یزکرم  هناخباتک  تهج  کالپ ) یچیئوساج و  اب  هارمه   ) ینف هسانش  قباطم  ءاضعا  دمکددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  ، دشاب

1101005029000118 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیبارف زاس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم   BSM451 لدم  MDF سنج نیمالم  شکور  اب  هقبط  هناخباتک 3  دمک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

شیپ لاسرا  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، سدق رهش  یزکرم  هناخباتک  تهج  کالپ ) یچیئوساج و  اب  هارمه   ) ینف هسانش  قباطم  ءاضعا  دمکددع   10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف 

1598866681 یتسپ :  دک  کالپ 23 ،  یفطل  دیهش  نابایخ  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88847311-021  ، 88843286-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88849858-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MDFMDF  سنج سنج نیمالم   نیمالم شکور   شکور اباب   هقبط   هقبط هناخباتک  33   هناخباتک دمک   دمک ناونع : : ناونع 178178
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریگتسد یزغم و   ، لفق دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تمیق  مالعا  - دشاب یم  هباشم  دکناریا 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  یراذگراب 
1101093228002574 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفظم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   BOUNTY یتراجت مان  لدم 9010   cm 6/5 زیاس یزلف  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

این یرظن  سگرن  هدننک  هضرع  عجرم   KOOL یتراجت مان  لدم 1610  یبوچ  نامتخاس  برد  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
یعیمس دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان  لفق   cm 7 یزغم الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

سراپ تعنص  قاری  هدننک  هضرع  عجرم   BOUNTY یتراجت مان   cm 6/5 زیاس  BK 9010 لدم ینهآ  یزلف  دیلک  ود  هارمهب  یدیلک  راکوت  لفق  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هیمورا زراب  رتسگ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیورآ  یتراجت  مان   mm 72 زیاس لدم 501  یدیلک  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

یمجع لوسر  هدننک  هضرع  عجرم   WIN یتراجت مان   MIO-3 لدم یتشادهب  سیورس  رد  یزلف  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراجاغآ تفن  تکرش  هیدیما  لیوحت  -2 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  نیگنایم 60  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تست ) تهج  ) هصقانم هدنرب  طسوت  الاک  هنومن  لاسرا  -4 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -3

تساوخرد 09163732542 نیا  سانشراک  هرامش 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریگتسد هریگتسد وو   یزغم   یزغم  ، ، لفق لفق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 179179

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبطتخوس  هاگیاج  رتویپماک  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

دوش هداد  هئارا  لخاد  تخاس  هنومن  دینک  شالت  افطل 
1101093228002579 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   SR2CBL01 لدم دنمشوه  هلر  هب  رتویپماک  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  کر  دربراک   RCKMNT-E-1RU لدم تکارب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

iRACK Powered by یتراجت مان   TRE-8040b لدم  cm 197 عافترا  60x80 cm داعبا زویف  دیلک و  رواپ و  ینیس و  اب  هارمه  یکشم  تینوی  کر 40  الاک :  مان 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   TIAM

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تکرش  تسارح  هدش  تیحالص  دات  تسیل  ءزج  هک  دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ : 

تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6286264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس تخاس هنومن   هنومن دینک   دینک شالت   شالت افطل   افطل دنشابیم   دنشابیم هباشم   هباشم اهدکناریا   اهدکناریا یتسویپ   یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبطتخوس   قبطتخوس هاگیاج   هاگیاج رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دوش دوش هداد   هداد هئارا   هئارا لخاد   لخاد

180180

1919 زاف زاف مهد   مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ -- قرب قرب مزاول   مزاول :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 181181
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19 زاف مهد  هاگشیالاپ  - قرب مزاول  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000575 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یردیح سابع  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   TAISOX لدم یکیرتکلا  روتکاتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

قرب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ZAVIR یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   A 32 نایرج تدش  کیتاموتا  عطق  مزیناکم  لپ  ناج 4  ظفاحم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ریواز

نتراک 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ناریا کیلوردیه  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنمس  نامرف  کیلوردیه  پمپ  رشاو  هرهم و  چیپ و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
برغ دالوف  ورتپ  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   mm 150 زیاس یسم  یسرپ  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

برغ دالوف  ورتپ  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   mm 10 زیاس یسم  یسرپ  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
یحارط و هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هبعج   B171 C46400 ژایلآ  mm 34 تماخض  mm 381 رطق دصرد  Zn 36+ دصرد Cu 62 یژایلآ یسم  کسید  الاک :  مان 

یبونج هرک   RARE METAL هدنزاس عجرم  یمیشورتپ  عیانص  تالآ  نیشام  تاعطق و  تخاس 
مرگولیک 3 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   PIZZATO هدنزاس عجرم   PIZZATO یتراجت مان   FL-FR-FM-FD لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نازیرهم یتعنص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   RG یتراجت مان   4x160A لدم یفقس  لیقثرج  شک  الاب  خرچ  دربراک  قرب  ینهآ  هنیش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
V 400 ژاتلو هواک  ورتکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   A 50 نایرج تدش  لپ  یتشن 4  نایرج  ناج  ظفاحم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

V 400 ژاتلو هواک  ورتکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   A 63 نایرج تدش  لپ  یتشن 4  نایرج  ناج  ظفاحم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

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

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولو فیلر  ولو و  رزیالاوکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001395 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
hikelok|Proportional Relief Valve| چنیا  1/4| ولو فیلیر   | ینمیا ریش  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ساسا  رب  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دیرخ  دنیارف  لیمکت  تهج  الاک  اب  قباطم  دکناریا  هیارا  هب  مزلم  ییاهن  هدنرب  یفیصوت  دیرخ  یانبم  رب 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052188-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ6284444 هکبش 24  هحفص 51)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6284454 لباک  یتارباخم و  چئیوس  هحفص 51)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6284748C9200L-48T-4G-E ربمان تراپ  اب   Cisco چیئوس هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6285022MDF سنج نیمالم  شکور  اب  هقبط  هناخباتک 3  هحفص 128)دمک  چیئوس  ( چیئوس

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

هریگتسد6285513 یزغم و   ، لفق هحفص 128)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6285597 ... چیئوس رشرپ  - رتمونام - هحفص 99)روتکتد روتکتد  ( روتکتد

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

یتارباخم6285973 هکبش  چیئوس  یریوصت -  تراظن  متسیس  هحفص 38)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ولو ولو فیلر   فیلر وو   ولو   ولو رزیالاوکا   رزیالاوکا ناونع : : ناونع 182182
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هباشم6286041 اهدکناریا  یتسویپ  یاهلیاف  قبطتخوس  هاگیاج  رتویپماک  هکبش  تازیهجت  دیرخ 
دوش هداد  هئارا  لخاد  تخاس  هنومن  دینک  شالت  افطل  دنشابیم 

هحفص 128) چیئوس  ( چیئوس

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

رتنس6286209 اتید  تازیهجت  هحفص 51)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

628626419 زاف مهد  هاگشیالاپ  - قرب مزاول  : هحفص 128)دیرخ چیئوس  ( چیئوس

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

ولو6286558 فیلر  ولو و  هحفص 128)رزیالاوکا  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مهدزاود 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140159 هرامش  /instrument control system تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000764 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
PYROPRESS هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   DPF266 لدم ییاسانش  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

اتنپس زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 23 دادعت : 

1402/12/02 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

01401590140 اضاقت  159 اضاقت هرامش   هرامش // instrument control systeminstrument control system ناونع : : ناونع 183183

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

6285034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقبطهدنرادهگن یزلف  اینوگ  * ددع طسوتم 20  زیوآ  لفق  * تفج تسیب  مادک  ره  پچ  تسار و  یا  هرقن  سیورس  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* ددع کچوک 50  زیاس 

1201000007000517 زاین :  هرامش 
هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رادبسچ 30 یبوچ  برد  تشپ  قرو  * ددع یتناس 50  یتنیباک 20 و 15  یا  هلیم  هریگتسد  * ددع یتناس 50  یتنیباک 20 و 15  هریگتسد  ددع * تاقبط 200  میپ  - 
ددع بوغرم 50  سنج  تناس  یچوس 7  یپوت  ددع *

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

* یلک تروصب  طقف  تمیق  * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  سانشراک * دات  دروم  هدنشورف * هدهعب  لحم  رد  لیوحت  ههام *  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153694-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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 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

6286512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس زیاس تاقبطهدنرادهگن   تاقبطهدنرادهگن یزلف   یزلف اینوگ   اینوگ ** ددع ددع   2 020 طسوتم   طسوتم زیوآ   زیوآ لفق   لفق ** تفج تفج تسیب   تسیب مادک   مادک رهره   پچپچ   وو   تسار   تسار یایا   هرقن   هرقن سیورس   سیورس هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع
** ددع ددع   5050 کچوک   کچوک

184184

تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش قباطم   قباطم ناج   ناج ظفاحم   ظفاحم دیلک   دیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 185185
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تسویپ دیرخ  تساوخرد  حرش  قباطم  ناج  ظفاحم  دیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001394 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتوم یتظافح  دیلک  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
الخ دیلک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
کیلوردیه راکدوخ  دیلک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نیمز یتشن  راکدوخ  دیلک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

( هقرج یاطخ   ) رادم هدننکعطق  دیلک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  مالقا  یمامت  یارب  هدنرب  فرط  زا  دک  ناریا  هیارا   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - 2

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37292372-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

ناگدنشورف6284646 دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات   data converter
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اضاقت 62847740140159 هرامش  /instrument control system(134 هحفص چوس  ( چوس

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

طسوتم 628503420 زیوآ  لفق  * تفج تسیب  مادک  ره  پچ  تسار و  یا  هرقن  سیورس  هریگتسد 
* ددع کچوک 50  زیاس  تاقبطهدنرادهگن  یزلف  اینوگ  * ددع

هحفص 134) چوس  ( چوس

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

..رتنیرپ6285313 روتینام / رتویپماک / هحفص 51)سیک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6286512 دیرخ  تساوخرد  حرش  قباطم  ناج  ظفاحم  دیلک  هحفص 134)دیرخ  چوس  ( چوس

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

6286577cat6 تروپ لنپ 24  چپ   - A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا 
یپک و هراک  دنچ  هاگتسد  هکبش -  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   UTP taiko net

یکشم هنایار  سیک   - in 22 زیاس  LCD روتینام سکاریز -  رتنیرپ و 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مرالآ  ) هدنهد رادشه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006498 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   NAP ALARM یتراجت مان   LGI II لدم یتوص  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلام  ینف و  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب 
دشاب یم  ملق  لماش 1  اضاقت 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( مرالآ مرالآ  ) ) هدنهد هدنهد رادشه   رادشه ناونع : : ناونع 186186

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک قاتا  زایندروم  سانجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000026 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایک ینیسح  لاون  هدننک  هضرع  عجرم   NEXCOM یتراجت مان   PDS5163 لدم یلاتیجید  ریوصت  توص و  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشنب نواعت  هعسوت  کناب  لحم  رد  مالقا  لیوحت.دشاب  یم  رظن  دم  هناماس  رد  تسویپ  تسیل  بجومب  زاین  دروم  مالقا.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلنیز یلخاد 221 سامت 03136260501 هرامش.تسیمازلا  تسویپ  تسیل  لیمکت.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ینایم  دیحوت  نابایخ  ناهفصا 

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36252492-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک قاتا   قاتا زایندروم   زایندروم سانجا   سانجا ناونع : : ناونع 187187

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6286376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک یریوصت  یتوص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000151 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

AVER هدنزاس عجرم   EVC150 لدم سنارفنک  یریوصت  یتوص و  متسیس  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مق  نهآ  ها  لک  هرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  مق  نهآ  هار  رابنا  برد  ات  الاک  لقن  لمح و 
.دوش هئارا  تمیق  نامزاس  یتساوخرد  لدم  دنرب و  ساسا  رب  طقف  افطل 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 188188

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادرارق  تسیل و  قبط  نامزاس  یاه  همانرب  تهج  رون  توص و  متسیس  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090693000002 زاین :  هرامش 

نیوزق یشزرو  یعامتجا و  یگنهرف   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

همانرب دادعت  139 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیا  ریغ  رد  هدومن  یراذگراب  هناماس  رد  هدش و  یراذگ  تمیق  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  قبط  تسیاب  یم  مالعتسا  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یم  لطاب  مالعتسا 

ددرگ ءاضما  هعلاطم و  دادرارق  یمومع و  طیارش  تاحفص  یمامت  * 

3414847544 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  کراپ  بنج  یرادناتسا  زا  رتالاب  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33672335-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678790-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهدزاود 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

6286651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140132 هرامش   / ALARM SOUNDER "MEDC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000768 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MEDC یتراجت مان   DB415DNN2CR لدم یتوص  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل  تسویپ /  حرش  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس یاه   یاه همانرب   همانرب تهج   تهج رون   رون وو   توص   توص متسیس   متسیس هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 189189

ALARM SOUNDER "MEDCALARM SOUNDER "MEDC ناونع : : ناونع 190190

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

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

6284411( مرالآ  ) هدنهد هحفص 137)رادشه  توص  ( توص

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

تکارب6284876 هارمه  هب   m3043 لدم  LED یاند چنیا  هحفص 21)نویزولت 43  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6284896 هحفص 88)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک6285057 قاتا  زایندروم  هحفص 137)سانجا  توص  ( توص

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

تسویپ6285377 لیاف  قبط  ناشوا  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)هیهت ، نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک6286376 یریوصت  یتوص و  هحفص 137)متسیس  توص  ( توص

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

نامزاس6286462 یاه  همانرب  تهج  رون  توص و  متسیس  هحفص 137)هراجا  توص  ( توص

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

6286651ALARM SOUNDER "MEDC(137 هحفص توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیوپ روتینام  فارگونپک  بارپ  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000441 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   PHASEIN هدنزاس عجرم   IRMA CO2 لدم گنیروتینام   optic بورپ الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( . هدننک نیمات  هدهعب  یربراب  هنیزه  دریذپ (  تروص  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32264828-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدنیوپ ناگدنیوپ روتینام   روتینام فارگونپک   فارگونپک بارپ   بارپ ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 191191
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) دات طرش  هب  بورپود  یناریا  یکشزپ  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنوش یم  عوجرم  دات 

1101005934001203 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

- دیامن یراذگذراب  هناماسردار  روتکاف  شیپو  گولاتاکو  الاک  ینف  تاصخشم  یتسیاب  هدنشورف  - دنشاب دم  یا  تبثاه  تکرش  - تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یناریا  سنج  .دنشاب  یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) دات دات طرش   طرش هبهب   بورپود   بورپود یناریا   یناریا یکشزپ   یکشزپ گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دنوش .دنوش یمیم   عوجرم   عوجرم

192192
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالعروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000593 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک  DELMONT IMAGING هدنزاس عجرم   DELMONT IMAGING یتراجت مان   X-22E white لدم  in 22 زیاس نانز  یحارج  هاگتسد  روتینام  الاک :  مان 

تسردنت انرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

هرامشاب لاوس  هنوگره  تروصرددیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09159199566

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شلات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مین یج 21و  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094415000018 زاین :  هرامش 

شلات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مین یج 21و  لا  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4371964361 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  شلات  شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232036-013  ، 44233200-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44233200-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالعروتینام   مئالعروتینام ناونع : : ناونع 193193

مین مین وو   2 12 1 یجیج   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 194194
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و هعلاطم  دروم   ، مالعتسا طیارش  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اب  شوش  ینامرد  زکرم  تهج  چنیا  یاهروتینام 50 هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب الاک  دک  ناریا  هباشم  .دوش  یراذگراب  اضما و 

1101093025000048 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

اضما رهم و  هعلاطم  دروم   ، مالعتسا طیارش  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اب  شوش  یعامتجا  نیمات  ع )  ) یلع ماما  ینامرد  زکرم  تهج  روتینام  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک یلیعامسا  یاقآ   09163459789 یدنواک ،  سدنهم  مناخ  سامت 09165272155  هرامش  .دوش  یراذگراب  و 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 5050 یاهروتینام   یاهروتینام هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 195195
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریازا   - یتسویپ تسیل  قباطم  - ددع  7 یناریا چنیا   24 روتینام - هاگتسد  8 دادعت G.B یناریا رگپاچ  هنایار 33- سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا 

1101005934001194 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهنیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   E2450SWH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 33 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   E260dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه  - تسا یمازلا  یتسویپتسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرون 09166174047 سدنهم  اب  ییامنهارو  شسرپ  تهج  - دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یارادو  یناریا  دیاب  یتساوخرد 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رگپاچ -  -  رگپاچ -- هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 196196
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ناریا یانیمولآ  دیلوت  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک سوام و  روتینام ، هنایار ، سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000891 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

رتویپماک سوام  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

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

قرب یهاردنچ  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد خساپ  مالعتسا  مرف  مالقا  اب  قباطم  اقیقد  امتح  امتح  ددرگ  یرازگراب  اددجم  دوش و  هداد  خساپ  تسویپ )  ) اهب مالعتسا  مرف  رد  طقف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش 

رابنا دیسر  زا  سپ  هام  کی  ات  هیوست 
09357258872

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88832642-021  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   سوام   سوام روتینام ، ، روتینام هنایار ، ، هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 197197
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  دنرب  ندرک  رکذ  روتکاف  شیپ  قاصلا  یلصا / یتناراگ  اب   GDM-225LN لدم  GPLUS روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003893 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تروص  رد  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  ههامود / روتکاف  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ناوخا   82032044

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 4  هربیلاک _  لامرن و  دوم  یمتیرآ و  دیل 14  هدزاود   ECG یبلق _  یاه  متیر  روتالیمیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090930000240 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اتسو یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   DATREND یتراجت مان   AMPS-1 لدم یتایح  مئالع  روتینام  یبلق  فارگویدراکورتکلا  زاس  هیبش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هراش یریهظ و  نایاقآ  05131449910 و 12  ینف :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 198198

ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ هربیلاک _  _  هربیلاک وو   لامرن   لامرن دوم   دوم وو   یمتیرآ   یمتیرآ   1414 دیل   دیل هدزاود   هدزاود   ECGECG یبلق _  _  یبلق یاه   یاه متیر   متیر روتالیمیس   روتالیمیس ناونع : : ناونع 199199

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ ینف  تاصخشم  مالعتسا و  تسیل  قبط  درب - یک  روتینام - سیک -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000302 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMC یتراجت مان   SMC-SP100 لدم  touch screen tablet یبیج رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرکسع سدنهم  یاقا  ینف  لاوس  دوش  تسویپ  همانساسا  ای  زاوج  زا  معا  هدننک  نیمات  کرادم  اب  هارمه  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03431251412

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251209-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

touch screen tablettouch screen tablet یبیج   یبیج رتویپماک   رتویپماک درب - - درب یکیک   روتینام - - روتینام سیک -  -  سیک ناونع : : ناونع 200200

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشاب یناریا  امتح  الاک   - پوکسوتا هاگتسد   4  - لاتیجید رتمومرت  هاگتسد   4  - رتم یسکا  سلاپ  هاگتسد   10  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هاگنامرد رابنا  رد  لیوحت 

1101094524000034 زاین :  هرامش 
رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

رترب بط  انروس  هدننک  هضرع  عجرم   Blue Point Medical یتراجت مان  نتراک   Capno True ASP لدم رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  روتینام  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   CHAUVIN-ARNOUX یتراجت مان   C.A 876 لدم امد  رتمومرت  جنسامد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زورما تراجت  رتسگ  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   WELCH ALLYN یتراجت مان  لدم 23920  یکشزپ  لاتیجید  پوکسوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

رابنا رد  لیوحت   - دشاب یناریا  امتح  الاک   - پوکسوتا هاگتسد   4  - لاتیجید رتمومرت  هاگتسد   4  - رتم یسکا  سلاپ  هاگتسد   10  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  ینف  تاصخشم   - هطوبرم سانشراک  دات  زا  دعب  تخادرپ   - هاگنامرد

3765189364 یتسپ :  دک  رهش ،  میسن  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56751698-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56751698-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسوتا پوکسوتا هاگتسد   هاگتسد   44  - - لاتیجید لاتیجید رتمومرت   رتمومرت هاگتسد   هاگتسد   44  - - رتم رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ ناونع : : ناونع 20120 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6286288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  انمض..تسویپ  تسیل  قبط  نآ  تاقلعتم  اب  سیک  روتینام و  ، رتنیرپ هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030516000051 زاین :  هرامش 

ناجونم ناتسرهش  نادنز  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سرا رگپاچ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1132  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 

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

یمزلم مارهش  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 4460  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

انمض.دشاب یم  یمازلا  تسیل  لاسرا  لیمکت و  روتکاف و  شیپ  رد  تمیق  زیر.دامن  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هرادا  نیا  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناجونم  نادنز  هرادا  لحم  رد  الاک  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  ههام  لقادح 1  تخادرپزاب 

7891743797 یتسپ :  دک  یراتکه ،  کرهش.ناجونم 65 ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43300647-034  ، 43300646-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43300647-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ تاقلعتم   تاقلعتم اباب   سیک   سیک وو   روتینام   روتینام ،، رتنیرپ رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 202202
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک تیولا  / هباشم دک  / ددع یرتم 3  یسکا  سلاپ  نشنتسکا  / ددع ومیسام 20  نشنتسکا  / ددع یتشگنا 20   spo2 پارپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا

1101050259001603 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تالایا هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   Red LNC لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   ft 10 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   M3DLINK هدنزاس عجرم   M3DLINK یتراجت مان   BP0097H لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   m 2 زیاس راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هنومن  هئارا  /imed رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک irc و  یاراد  / ههام هیوست 3  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لبوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 24  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک تیولا   تیولا // هباشم هباشم دکدک   // ددع ددع یرتم  33   یرتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ نشنتسکا   نشنتسکا // ددع ددع   2 020 ومیسام   ومیسام نشنتسکا   نشنتسکا // ددع ددع   2 020 یتشگنا   یتشگنا   spo2spo2 پارپ   پارپ ناونع : : ناونع
یناریا یناریا

203203
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هاشنامرک ناتسا  دورناوج  هاگنامرد  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یناریا  دنرب  نویزیولت  هاگتسد  کی  روتینام و  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092580000001 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  هاگنامرد  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798134944 یتسپ :  دک  ناکشزپ ،  نامتخاس  یناقلاط  نابایخ  دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46234203-083  ، 46234201-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46234202-083 :: 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

ناگدنیوپ6284463 روتینام  فارگونپک  بارپ  ددع  هحفص 141)4  روتینام  ( روتینام

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

هباشم6284661 دک  ناریا  زا   ) دات طرش  هب  بورپود  یناریا  یکشزپ  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد 
.دنوش یم  عوجرم  دات  مدع  تروصرد  ( تسا هدش  هدافتسا 

هحفص 141) روتینام  ( روتینام

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

یتایح6284854 هحفص 141)مئالعروتینام  روتینام  ( روتینام

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

مین6285065 یج 21و  لا  هحفص 141)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6285229 یاهروتینام 50 هب  هحفص 141)زاین  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6285301 رگپاچ -  هنایار - هحفص 141)سیک  روتینام  ( روتینام

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

..رتنیرپ6285313 روتینام / رتویپماک / هحفص 51)سیک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دروبیک6285446 سوام و  روتینام ، هنایار ، هحفص 141)سیک  روتینام  ( روتینام

نویزیولت نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 204204
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6285751  LED هحفص 141)روتینام روتینام  ( روتینام

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

تخادرپ6285782 هربیلاک _  لامرن و  دوم  یمتیرآ و  دیل 14  هدزاود   ECG یبلق _  یاه  متیر  روتالیمیس 
ههام  4

هحفص 141) روتینام  ( روتینام

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

6285851touch screen tablet یبیج رتویپماک  درب - یک  روتینام - هحفص 141)سیک -  روتینام  ( روتینام

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

پوکسوتا6285924 هاگتسد   4  - لاتیجید رتمومرت  هاگتسد   4  - رتم یسکا  هحفص 141)سلاپ  روتینام  ( روتینام

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

نآ6286288 تاقلعتم  اب  سیک  روتینام و  ، رتنیرپ هاگتسد  کی  هحفص 141)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ینالعا6286351 تاصخشم  قبط  نیمضت -) اب  ) ون یتعنص  هحفص 73)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرتم6286418 یسکا  سلاپ  نشنتسکا  / ددع ومیسام 20  نشنتسکا  / ددع یتشگنا 20   spo2 پارپ
یناریا یالاک  تیولا  / هباشم دک  / ددع  3

هحفص 141) روتینام  ( روتینام

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

6286577cat6 تروپ لنپ 24  چپ   - A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا 
یپک و هراک  دنچ  هاگتسد  هکبش -  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   UTP taiko net

یکشم هنایار  سیک   - in 22 زیاس  LCD روتینام سکاریز -  رتنیرپ و 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رکیپسا6286610 مک و  بو  نیبرود  رگپاچ ،  رنکسا ،  روتینام ،   ، لماک هحفص 21)سیک  نیبرود  ( نیبرود

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

نویزیولت6286621 هاگتسد  کی  روتینام و  هاگتسد  هحفص 141)ود  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینف6284530 تنواعم  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6284809 نیبرود  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6284891 هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 21)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6284896 هحفص 88)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یصصخت6286616 کینیلک  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 88)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6285829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رنکسا  هاگتسد  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003135000003 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دروارب  قبط  - 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتشون  لک  تروصب  یداهنشیپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303522-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 205205
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هلاسم6284608 لح  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  تهج  رواشم  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم6284611 قباطم  نآ  هعسوت  ینابیتشپ و  ینامزاس و  زاس  همانرب  لاتروپ و  رازفامرن  دیرخ 
تسویپ ینف 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دکناریا6284685 یتسویپ  یاهلیاف  قبط  دشابیم  ملق  راهچ  لماش  هک  تنرتنیا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
دشابیم هباشم 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6284706 رازفا و  مرن  رازفا ، تخس  تامدخ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  ریمعت و 
عمتجم یرتویپماک 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زادرپدوخ6284719 هاگتسد  یرازفا 740  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6284761 مرن  یناسر  زور  هب  فارگوتناپ و  هحفص 26)ریمعت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زادرپدوخ6284829 هاگتسد  یرازفا 360  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یراذگاو 
Edge دنرب

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنرب6284838 زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 2000  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ 
HYOSUNG

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6285080SIEM یتینما یاهدادخر  تاعالطا و  تیریدم  یموب  هناماس  هحفص 26)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنرب6285430 زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 320  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ 
sigma

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنرب6285559 زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 520  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ 
sigma

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6285580wendia pobG6 رازبا ناربراک  هحفص 26)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6285607 یزاس  لاعف  هحفص 26)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زادرپدوخ6285610 یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنرب6285612 زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 700  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ 
NCR

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6285727 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 26)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزمه6285769 ربراک  دادعت 100  هب  یلخاد  هکبس  زا  تنرتنیا  کیکفت  رازفا  هحفص 26)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6285829 تاصخشم  قبط  رنکسا  هاگتسد  هحفص 154)دیرخ 25  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یریذپ6286216 بیسآ  لیلحت  تیریدم و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 26)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6286425 طیارش  دادرارق و  قبط  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 26)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیپ6286438 لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  یزاس ...  نما  سنسیال  دادرارق 
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهراطق6286447 هزیناکم  تیلب  هژورپ  یاههاگتسد  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
یا هموح 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6286476،ELK گال یرادهگن  تیریدم و  هناماس  زا  هخسن  یربهار 2  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6286489 خساپ  صیخشت و  هناماس  سنسیال  ددع  شزومآ 200  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   ، EDR

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   99 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

یریوصت6284366 تراظن  متسیس  یزادنا  بصن و  لمح ، دیرخ  هحفص 21)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6284706 رازفا و  مرن  رازفا ، تخس  تامدخ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  ریمعت و 
عمتجم یرتویپماک 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکارم6284734 یارب  نآ  یارجا  بصن و  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6284788 رادم  نیبرود  هحفص 21)نیمأت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردنب6284890 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، یفیک  یبایزرا  هحفص 21)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردنب6284893 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، یفیک  یبایزرا  هحفص 21)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردنب6284894 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، یفیک  یبایزرا  هحفص 21)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6284955 قبط  کلیم (  یزرم  هنایاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج  تازیهجت  دیرخ  تایلمع 
 ( تسویپ

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتارباخم6285973 هکبش  چیئوس  یریوصت -  تراظن  متسیس  هحفص 38)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6286010 لیاف  اب  قباطم  هحفص 73)رگشیامن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

ینالعا6286351 تاصخشم  قبط  نیمضت -) اب  ) ون یتعنص  هحفص 73)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

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

زا 156 ھحفص 156 
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