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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

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

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 

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9191 ))

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

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

زا 96 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 52

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 51

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( 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  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 6  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091882000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283396 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربیاس  یرادیاپ  تازیهجت  درخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یساسا یالاک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تراهم نابایخ  شبن  سراف  جیلخ  راولب  ناتسچولبو  ناتسیس  ناتسا   ، 9816153461 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 10  تیاس  زا   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریش بجع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 10   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283743 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 10   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم 1666 یربهار  ییوگخساپ و  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

راولب برغ  کرهش  : سردآ هصقانم  یاهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
نفلت 02196881832 و 02196881816 کالپ 1  ناشخرد  شبن  یلامش   ، کمالف نابایخ  کناویا  ،

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02127313131 و  زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: 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

یربیاس یربیاس یرادیاپ   یرادیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

16661666 زکرم   زکرم یربهار   یربهار وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090412000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6283926 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصصخت  رازفا  مرن  اب  هارمه  یکیتنژ  یسانش و  نیمز  یتاقیقحت  یاه  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دانسا  رد  هدش  دیق  ینف  تاصخشم  اب  قباطم 

نامرک  رنهاب  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصصخت  رازفا  مرن  اب  هارمه  یکیتنژ  یسانش و  نیمز  یتاقیقحت  یاه  هاگتسد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دانسا رد  هدش  دیق  ینف  تاصخشم  اب  قباطم 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد   ، 7616913439 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6283376 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین  لرتنک  متسیس  یناسرزورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگورین  لرتنک  متسیس  یناسرزورب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:30 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   ، 7449184831 یتسپ :  دک  رهم ،  رهش :  سراف ،  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

یصصخت یصصخت رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   هارمه   هارمه یکیتنژ   یکیتنژ وو   یسانش   یسانش نیمز   نیمز یتاقیقحت   یتاقیقحت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 33

زاگ زاگ شیالاپ   شیالاپ تکرش   تکرش هاگورین   هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب 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 96 ھحفص 6 
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1172-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6283429 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاسو ینامز  یناکم  ددرت  حرط  زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرط زا  زاریش  رهش  ربراب  هیلقن 

لایر دروارب 232.028.000.000 

لایر هدرپس 11.602.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده  نابایخ  یادتبا  یمطاف  ریشم  بالقنا  نابایخ  زاریش   :: سردآ سردآ

یلخاد 256  32304618 :: نفلت :: www.setadiran.ir - vendor.shiraz.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

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

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

23-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم خروم 1401/12/16عبنم تعاس 9  دانسا  یراذگراب   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 9:30 شیاشگ  - 

6283430 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  الاک 2  لیوحت  تدم 

لایر نیمضت 3.081.271.498   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  نیطسلف  شبن خ  دنز  زاریش خ   :: سردآ سردآ
یاه 3 تسپ  روما  کالپ 1  یداش  هچوک  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  ریناشم  قرب  یسدنهم  تامدخ  تکرش 

 - 1456 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراب ربراب هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو ینامز   ینامز یناکم   یناکم ددرت   ددرت حرط   حرط زمرق   زمرق هدودحم   هدودحم وو     LEZLEZ هدودحم   هدودحم یارجا   یارجا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 55

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

104-1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/11/24  هبنشود  زور  تعاس 9  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  تعاس 19 

داصتقا یاوآ   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 15:35  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283909 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(NAOC  ) لامش یا  هقطنم  گنیچاپسید  زکرم  یزاسون  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  یتعنص  نویساموتا  هتشر  ریز  تعنص  ای  تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  ای  ورین  هبتر 5  لقادح  یهاوگ  هئارا 

لایر  10.350.780.000 نیمضت :

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

FKS-9900097 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم ردعبنم یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
داتس هناماس 

6284013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدروخ شیاپ  گنیروتینام و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

23942624 نفلت : هرامش 12  - دازکاخ نابایخ  (- جروت ) یشیرق دیهش  نابایخ  - سردم عطاقت  هب  هدیسرن  - رصعیلو نابایخ  - نارهت  :: سردآ سردآ

85193768 و 88963737 مان :  تبث  رتفد   021-41934 سامت : زکرم   :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( NAOCNAOC  ) ) لامش لامش یایا   هقطنم   هقطنم گنیچاپسید   گنیچاپسید زکرم   زکرم یزاسون   یزاسون یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

یگدروخ یگدروخ شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/26هرامش زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1/690/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000  شورف  غلبم 

:: 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

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

اب یراکنامیپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  یفیک  یبایزرا 

1401/11/26 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / :: 42/س یهگآ یهگآ هرامش   هناماسهرامش رد  هصقانم  دانسا  راشتنا  عورش  خیرات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
راشتنا نایاپ  خیرات  خروم 1401/11/26 2٫2  هبنشراهچ  زور  تعاس 16:00  : داتس
هبنش 1401/12/06 زور  تعاس 16:00  ات  داتس  هناماس  رد  هصقانم  دانسا 

حبص هراتس   :: عبنم اتعبنم : داتس هناماس  رد  داهنشیپ  هیارا  تلهم   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1403/12/21 هبنشکی  زور  تعاس 16 

6284228 :: هرازه هرازه هناماسدکدک   رد  یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ  شیاشگ  خیرات   - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/22 هبنشود  زور  تعاس 08:00  داتس 

زترهاگیگ » یلا 40  یسناکرف 1  یاهدناب  رد  یرتمیلیم  جوم  یریگ  هزادنا  یاه  هناماس  نتنآ  یرس  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ، » یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب ار  دوخ  زترهاگیگ  یلا 40  یسناکرف 1  یاهدناب  رد  یرتمیلیم  جوم  یریگ  هزادنا  یاه  هناماس  نتنآ  یرس  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ  دراد  رظن  رد  نامزاس  نیا 

دیامن راذگاو  لیذ  دراوم  ظاحل  اب  هصقانم و  دانسا  رد  جردنم  حرش 

لایر غلبم 750/000/000  هب  یکناب  همان  تنامض  : راک عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

89661739-89661703-89662583-89662529 :: نفلت :: WWW.CRA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

«« زترهاگیگ زترهاگیگ   4040 یلا   یلا   11 یسناکرف   یسناکرف یاهدناب   یاهدناب ردرد   یرتمیلیم   یرتمیلیم جوم   جوم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هناماس   هناماس نتنآ   نتنآ یرس   یرس یزادنا  99   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ »» ناونع : : ناونع 1010

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

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

14011124-02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک  BSC/RNC بصن تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  800/000/000 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

09125055403  - 81718555 :: 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

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/23   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284125 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دهاوخ تفایرد  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  زا  تبون  ود  یهگآ  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  یط  لایر  نیمضت 31.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر ،)  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل ، دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1391715117 ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا 

021-23902777 :: نفلت :: SQEV.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

یروشک یروشک   BSC/RNCBSC/RNC  بصن بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت 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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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 13   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 13   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284126 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 13  شسرپ  هسلج   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 14/30  ییاشگزاب   - 1401/12/09

کینورتکلا تلود  هداد  زکارم  تاسیسات  یرادهگن 24*7  تیریدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 211 مود  هقبط  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 21  یدورو  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  سردآ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-88115735  - 88114352 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: 1401/516 و 1401/517 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   327/780/000/000 دروارب :  هکبش  شزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  فلا -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  386/000/000/000 دروارب :  رتنس  اتید  یاخاسریز  تازیهجت  دیرخ  ب -

لایر   12/555/600/000  : فلا نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  13/720/000/000 نیمضت ب : 

یتسپدک 75949-94156 ادخهد -  نابایخ  شبن  یقرش -  یناقلاط  نابایخ  درونجب -   :: سردآ سردآ

32403333-9 :: 32403341و058 ) نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32403342 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تلود   تلود هداد   هداد زکارم   زکارم تاسیسات   تاسیسات   77** یرادهگن  2424 یرادهگن تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 1313

رتنس رتنس اتید   اتید یتخاسریز   یتخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هکبش -  -  هکبش شزادرپ   شزادرپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت 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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زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/42 :: یهگآ یهگآ هرامش   تدمب 5هرامش یهگآ  نیرخآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284307 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک هکبش  زاین  دروم  چوس  هاگتسد   4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ

:: نفلت تلود - www.setadiran.irنفلت یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  -  :: تیاسبو تیاسبو
WWW.TAVAN: ریناوت یتنرتنیا  هاگیاپ   - WWW.AEPDCO.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

41-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284308 :: هرازه هرازه - دکدک   خروم 1401/12/16 تعاس 9  یفیک  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/22 تعاس 10  فلا ب ج  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب 

San ددع ، کی   TapeStorage ددع ، کی   San Switch ددع ، هس  ( 10g رورس  ) رورس لماش  یرتویپماک  یاه  هکبش  تخاسریز  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی   Store once Backup ددع کی   Nas Storge ددع کی   Storage

.دیامن رازگرب  لایر  غلبم 80,000,000,000  لداعم  لقادح  راک  عاجرا  دازآ  تیفرظ  نتشاد 

نیمضت 4/000/000/000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ربتعم یکیتامروفنا  یاهتکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همانیهاوگ  نتشاد  لایر  -

:: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.nigc-qazvin.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
(http://iets.mporg.ir

:: 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

یربیاس6283396 یرادیاپ  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 1515

کیکی   TapeStorageTapeStorage ددع ، ، ددع کیکی     San SwitchSan Switch ددع ، ، ددع هسهس   ( ( 1010 gg  رورس رورس  ) ) رورس رورس لماش   لماش یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددع ددع کیکی     Store once BackupStore once Backup  ددع ددع کیکی     Nas StorgeNas Storge ددع   ددع کیکی     San StorageSan Storage ددع ، ، ددع

1616
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

حرط6283429 زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  یناکم  ددرت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6283430 تظافح  متسیس  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

راب6283661 هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  یزاس  دنمشوه  هحفص 15)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6283909(NAOC  ) لامش یا  هقطنم  گنیچاپسید  زکرم  یزاسون  هحفص 6)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6284112 فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 1106 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/15هرامش  - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6283586 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 51.060.000.000 

هام  دادرارق 6  تدم 

 - عوضوم اب  طبترم  هقباس  اب  هطوبرم  فنص  ای  تراجت  ندعم  تعنص و  نامزاس  زا  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  ناگدنشورف  ای  ناگدننک  دیلوت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب هدهعب  یهگآ  هنیزه  رهش -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 2.560.000.000 

دوب دهاوخ  هصقانم 

ریدغ  لپ  یبرغ  غلض  هب  هدیسرن  سردم  راولب  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
کی هقطنم  یرادرهش  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

1456 یلخاد 256 -   32304618 :: نفلت :: setadiran.ir shaffaf.shiraz.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 تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 96 ھحفص 13 
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284272 :: هرازه هرازه :: 1401/12/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   109,000,000,000 یلام :  دروآرب  رهش -  حطس  هزیناکم  تلافسآ  شخپ  هیهت و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 19.000.000.000  ود -  کی و  هقطنم  رباعم  رد  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یکیفارت و  یزیمآ  گنر 

سیدرف  رهش  حطس  ارجا  لحم  هام -  تدم 3 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   950.000.000 لایر -   5,450,000,000 نیمضت :  غلبم 

یربارت هار و  هبتر 5  لقادح  یربارت -  هار و  هبتر 4  لقادح  ای  تلافسآ  هناخراک  تیکلام  تلافسآ و  دیلوت  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  نیمضت :  تاحیضوت 

سیدرف یرادرهش  ود  هقطنم  نامتخاس  تریصب  لپ  بنجرایرهش  هداج  یادتبا  سیدرف -  ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هناخ ریبد  دحاو  فکمه  هقبط 

:: نفلت :: www.shahrdarifardis.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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 13  ات  خیرات 1401/11/26  زا   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284319 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رباعم  رد  یرپسا  مرگ  گنر  یکیفارت  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 20/000/000/000  اب 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یدقن -  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  لایر  نیمضت 1/000/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرط6283429 زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  یناکم  ددرت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6284112 فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هدایپ هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   وو   یکیفارت   یکیفارت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر رهش -  -  رهش حطس   حطس هزیناکم   هزیناکم تلافسآ   تلافسآ شخپ   شخپ وو   هیهت   هیهت دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1818

رباعم رباعم ردرد   یرپسا   یرپسا مرگ   مرگ گنر   گنر یکیفارت   یکیفارت یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 96 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ezk7dfyhspw8d?user=37505&ntc=6284272
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6284272?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q7qfs74lnr3vr?user=37505&ntc=6284319
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6284319?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6283430 تظافح  متسیس  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاریش یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000562 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283661 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب  هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  یزاس  دنمشوه  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

راب هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  یزاس  دنمشوه  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهدناماس نامزاس  یعرف 1/63  هچوک 63  سردم ،  راولب  ( ، جع  ) رصع یلو  نادیم  زاریش   ، 7154646713 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  یزرواشک  یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم 

:: 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

راب راب هرت   هرت وو   هویم   هویم یزکرم   یزکرم نادیم   نادیم یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 96 ھحفص 15 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091504000239 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب کتسد  یرتم و  شش  عافترا  رد  تباث  نیبرود  بصن  هیاپ  هارمه  هب  رتمیلیم  قرو 8  اب  کی  هجرد  مرگ  هزیناولاگ  یهجو  یرتم 8  لکد 8  - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  دادعت 100  هب  یرتم  عافترا 8  رد  کرحتم  نیبرود 

ددع  دادعت 50  هب  تباث  نیبرود  بصن  هیاپ  هارمه  هب  رتمیلیم  قرو 4 اب  کی  هجرد  مرگ  هزیناولاگ  یهجو  یرتم 8  لکد 4  -
نآ قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  قوف و  مالقا  نیمات  ییاناوت  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلکزاروظنم  نیدب 

یگدامآ مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن  یم  توعد  لایر ) درایلیم  ود  )000/000/000/2  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان 
هناماس قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  کرادم و  ریوصت  و  الاک ) ناگدننک  نیمات  یفیک   ) یبایزرا همانشسرپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  و  ار ،  دوخ  یبتک 

دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زوریف یوک  هلال و  هاراهچ  لصافدح  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هب   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدکاپ رهش  یریوصت  تراظن  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 58/576/980/000  غلبم 

لایر نیمضت 2/928/849/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02128425722 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   88 وو     44 لکد   لکد دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2 12 1

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 96 ھحفص 16 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001046000142 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284153 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه  تظافح  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه تظافح  متسیس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,081,271,498 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1402/06/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003292000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 14   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا ردنب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  نامتخاس  کالپ 1 -  یدیهش -  رتکد  نابایخ  کدوک -  ناهج  هار  راهچ  زا  دعب  یناقح  هارگرزب  یادتبا  کنو  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

(98  ) 21  - 84932351 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

19821-88651191 :: 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

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 96 ھحفص 17 
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

حبص هراتس   :: عبنم خرومعبنم تعاس 11  خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 14  یراذگراب   - 1401/12/22

6284229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ ردنب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

 - کالپ 1 یدیهش -  رتکد  نابایخ  کدوک -  ناهج  هارراهچ  زا  دعب  یناقح  هارگرزب  یادتبا  کنو -  نادیم  نارهت -  ه  :: هدنهد یهگآ  تاصخشم  یناشن و   :: سردآ سردآ
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  نامتخاس 

02184932351 :: نفلت :: www.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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 14:30  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/03

نیما  :: عبنم خیرات 1401/12/13عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284256 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/14دکدک   رد   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  نایضاقتم  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  زا  ار  لیذ  لودج  رد  جردنم  هژورپ  رهش   ، یمالسا یاروش  بوصم  هجدوب  ربارب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

یریوصت شیاپ  متسیس  حرط  تهج  نیبرود  بصن  دیرخ و  - 

لباق هتشاد و  رابتعا  زور  تدم 90  رد  هک  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همان  تنامض  ددرگ  هئارا  لیذ  یاهشور  زا  یکی  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم کناب  دزن  باسح 3100002386005  هب  قوف  غلبم  هب  یدقن  شیف  زیراو  ای  دشاب و  دیدمت 

دشاب هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

تشدافص یرادرهش  تثعب  یارسگنهرف  بنج  تشدافص -  سردآ   :: سردآ سردآ

اهدادرارق روما   02165296450 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس حرط   حرط تهج   تهج نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 96 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/flrgjsyrlhf62?user=37505&ntc=6284229
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6284229?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ccezxhrk9hycz?user=37505&ntc=6284256
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6284256?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یا هلحر  کی مـ مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/70 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 18   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284303 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یحاون  زا  یکی  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 1.850.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  سردآ  فلا : یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یلامش یباراف  نابایخ  درکرهش ـ  رد  عقاو 

یلخاد 2081)  ) 038-33339002-4 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرط6283429 زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  یناکم  ددرت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6283430 تظافح  متسیس  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6284112 فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 96 ھحفص 19 
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( 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6283597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky endpoint security-Advanced یرادهگن ینابیتشپ و  دیرخ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000592 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتوم یالط   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6283839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001546000342 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هتوم  یالط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط   CMMS تاریمعت یرادهگن و  رازفا  مرن  دیرخ  - 

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

1401/12/08 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا رد  الاک  لیوحت  لاسرا و  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ  لصاح  سامت  یریصن  سدنهم  یاقآ  هرامش 09132723095  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  یلام  روما  طسوت  ینف  هیدات  زا  سپ  یمسر  روتکاف  لاسرا  عمتجم و 

8353135531 یتسپ :  دک  هتوم ،  یالط  عمتجم   117 یتسپ قودنص  همیم  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45336240-031  ، 45336288-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45336130-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Kaspersky endpoint security-AdvancedKaspersky endpoint security-Advanced  یرادهگن یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2828

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 96 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6uzrhskqy5wnq?user=37505&ntc=6283597
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6283597?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sg2f8p9lnpyv2?user=37505&ntc=6283839
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6283839?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  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

6284313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو  یشزومآ  ریسم  لک  هرود  یتاعالطا و  یاه  کناب  ناریدم  هژیو   sQL Server یشزومآ ریسم  لک  یشزومآ  هرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دودحمان سنسیال  اب   ASP. NET Core و
1201003067000043 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بو  یشزومآ  ریسم  لک  هرود  یتاعالطا و  یاه  کناب  ناریدم  هژیو   sQL Server یشزومآ ریسم  لک  یشزومآ  هرود  دیرخ  - 

دودحمان سنسیال  اب   ASP. NET Core و
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بو  یشزومآ  ریسم  لک  هرود  یتاعالطا و  یاه  کناب  ناریدم  هژیو   sQL Server یشزومآ ریسم  لک  یشزومآ  هرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دودحمان سنسیال  اب   ASP. NET Core و

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77244999-021 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ASP.ASP.  وو بوبو   یشزومآ   یشزومآ ریسم   ریسم لکلک   هرود   هرود وو   یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه کناب   کناب ناریدم   ناریدم هژیو   هژیو   sQL ServersQL Server  یشزومآ یشزومآ ریسم   ریسم لکلک   یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دودحمان دودحمان سنسیال   سنسیال اباب     NET CoreNET Core

3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 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

6283379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا   C.G.S یاههاگتسیا یاهرتیهرد  تخوس  فرصم  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091688000142 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/10 زاین :  خیرات 
راجیب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33774252-087  ، 33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ناتسا   C.G.SC.G.S یاههاگتسیا   یاههاگتسیا یاهرتیه   یاهرتیه ردرد   تخوس   تخوس فرصم   فرصم یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 3131

(( گنیتیف گنیتیف )) الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110296  هرامش  ...گنیتیف ) الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985009806 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 

تس 30 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 

تس 50 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 

تس 50 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 

تس 60 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 90 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 8/2 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 
هخاش 60 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 20 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 1/9 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 

هخاش 25 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 25 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 1/9 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 
هخاش 20 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
یقازر ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 25 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 2/3 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 

باردنا
هخاش 30 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 32 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 10 راشف تماخض mm 2/9 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 

هخاش 40 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

باردنا یقازر  ناوضر  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  mm 32 رطق نلیتا  یلپ  سنج  یناسربآ  دربراک   bar 6 راشف تماخض mm 1/8 و  اب  گنیتیف  هلول  الاک :  مان 
هخاش 45 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6283384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد لدبم  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002882 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHANGHAI LONYAL IMPORT AND EXPORT CO. LTD هدنزاس عجرم   KDDG 28-36 لدم یترارح  لدبم  امد  هدننک  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

ماکحتسا بسچ  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویساربیلاک تلاصا و  یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

RHP-7302507556-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/11/30هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F : PROGNOST CABINET AND MONITRING UNIT دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

امد امد لدبم   لدبم تراک   تراک ناونع : : ناونع 3333

P/F : PROGNOST CABINET AND MONITRING UNITP/F : PROGNOST CABINET AND MONITRING UNIT دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  اب  قباطم   allen bradley تخاس  plc تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000590 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
اکیرما هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN BRADLEY هدنزاس عجرم   ALLEN BRADLEY یتراجت مان   RSLOGIX لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  اب  قباطم   allen bradley تخاس  plc تاعطق  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312235-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

allen bradleyallen bradley تخاس   تخاس   plcplc تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3535
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6283769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوصحم یاتفا  زوجم  هدش و  رکذ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا  بوغرم  دنرب  یالاک  اب  تیولوا  گنیروتینام  هناماس  تهج   RTU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یضاقتم  دات  هدنشورف و  تکرش  و 

1101092586000460 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  FORAT یتراجت مان   v 220 ژاتلو هناخروتوم  یزاس  هنیهب  یتعنص و  لرتنک  گنیروتینام و  دربراک   HTL-RTU لدم  RTU/PLC دنمشوه رلرتنک  الاک :  مان 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوصحم و یاتفا  زوجم  هدش و  رکذ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا  تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  یالاک  اب  تیولوا  گنیروتینام  هناماس  تهج   RTU :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  لیمکت و  مالعتسا  ، یضاقتم دأت  ، تسویپ طیارش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، هدنشورف تکرش 

.ددرگ

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام هناماس   هناماس تهج   تهج   RTURTU ناونع : : ناونع 3636
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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 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

6283852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   SELF METER & SOUND LEVEL METER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001763 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 : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6283887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیفس 1 گر  یئادزکمن  دحاو  رد  دیدج  طسوتم  راشف  روتارنژ  وبروت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  یزاس و  هدامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002567 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/03/27 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهگا خرن و  داهنشیپ  گرب  هصقانم ، دانسا  دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  طبترم ، ییارجا  هقباس  هدش و  دیق  یاه  همانیهاوگ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( 000ر000ر993ر3 -/ امرفراک دروآرب  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  یرجم  دحاو  ) .دشاب یم  یمازلا  تکرش  ربتعم  تارغت  سیسات و 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   SELF METER & SOUND LEVEL METERSELF METER & SOUND LEVEL METER ناونع : : ناونع 3737

یئادزکمن یئادزکمن دحاو   دحاو ردرد   دیدج   دیدج طسوتم   طسوتم راشف   راشف روتارنژ   روتارنژ وبروت   وبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6284242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DIGITAL PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000504 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یناغان یجرف  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   LCD PANEL لاتیجید رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 44 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  الاک  حرش  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  هک  ییاه  تکرش  خساپ  هب 

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

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

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DIGITAL PANELDIGITAL PANEL ناونع : : ناونع 3939
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هکرابم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  حرش  قبط  یرادرهش  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000085 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LIOS یتراجت مان   OTS-4000 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لودج  قبط  تمیق  زیلانآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: 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

ناهفصا ناتسا  ناشاک  یلعوب  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  ینف  دروآرب  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092571000005 زاین :  هرامش 
ناشاک یلعوب  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هشقن 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  مزال  ینوناق  یاهزوجم  هموزر و  ، روتکاف شیپ  هئارا.دامن ی  تقد  تسویپ  یاه  لیاف  تاحیضوت  هب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8715613973 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  بنج  نمهب - نابایخ 22  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55442121-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55471010-031 :: 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

مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یرادرهش   یرادرهش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4040

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ینف   ینف دروآرب   دروآرب وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  ناشاک  دنوار  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 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6283560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS رورس و یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
UPS قاتا رورس و  کر  رد  دود  روتکتد  بصن  1 ـ 

رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  2 ـ 
1101092292000003 زاین :  هرامش 

ناشاک دنوار  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مان ناراک  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   hybrid autodialer gsm AND pstn g1 ultra لدم  G1 یتراک میس  تباث و  طخ  هناگود  لاتیجید  هدننک  نفلت  الاک :  مان 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کیسالک  یتراجت 

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

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 

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

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH38 لدم  db 118 یتوص ناوت  اب  یکینورتکلا  ریژآ  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین همادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سارک تروص  هب   UPS رورس و قاتا  فقس  رد  ترارح  دود و  روتکتد  شیازفا  3 ـ 

قیرح  مالعا  لنپ  ات  قوف  تازیهجت  یشک  میس  یارجا  4 ـ 
 ( هیذغت عبنم  هدننک و  نفلت  ریژآ ،  امد ،  روتکتد  لماش  امد (  روسنس  بصن  5 ـ 

قیرح مالعا  لنپ  ات  قوف  تازیهجت  یشک  میس  یارجا  6 ـ 

8731643391 یتسپ :  دک  دنوار ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  تمکح 23  شبن  یدنوار  بطق  راولب  دنوار  ناشاک   ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55511032-031  ، 55511040-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55511033-031 :: 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

))   LHDLHD  لباک لباک بصن   بصن UPSUPS   ـ ـ قاتا   قاتا وو   رورس   رورس کرکر   ردرد   دود   دود روتکتد   روتکتد بصن   بصن UPSUPS   ـ ـ وو   رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا ردرد   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
رورس رورس کرکر   ردرد    (  ( ULUL درادناتسا   درادناتسا یاراد   یاراد

4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  هبعش  یعامتجا  نیمات  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 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

6283593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورفزا سپ  تامدخ  تدم  جرد  لاسکی  یتناراگ  لقادحارجااههاگتسد  نیمات  ، لسوریآ افطا  مالعا  متسیس.هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سویپ یاه  لیاف  تایلام  همیب  تامالعتساردالاکدنرب  جرد 

1101090276000007 زاین :  هرامش 
روباشین هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد شورفزا  سپ  تامدخ  تدم  جرد  لاسکی  یتناراگ  لقادحارجااههاگتسد  نیمات  ، لسوریآ افطا  مالعا  متسیس.هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سویپ یاه  لیاف  تایلام  همیب  تامالعتساردالاکدنرب 

9316783663 یتسپ :  دک  یروهمج 2 و 4 ،  نیب  یمالسا -  یروهمج  راولب  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42252310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42252321-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افطا افطا مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب - ههام تخادرپ 2  - ناگیار لاسرا  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - دیرخ تساوخرد  یراذگراب  قبط  هلول  لطس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمسر روتکاف  هیارا  تسیمازلا -  روتکاف  شیپ 

1101093634000442 زاین :  هرامش 
جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لطس الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  یراذگراب  - ههام تخادرپ 2  - ناگیار لاسرا  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - دیرخ تساوخرد  یراذگراب  قبط  هلول  لطس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هیارا  تسیمازلا - 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ تست   تست یرپسا   یرپسا پمال ،  ،  پمال بسچ ،  ،  بسچ اکیلوپ ،  ،  اکیلوپ هلول   هلول وو   یکیتسالپ   یکیتسالپ هلابز   هلابز لطس   لطس ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6283725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detecting device دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001454 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   AESKU DIAGNOCTICS GMBH AND CO. KG هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   AESKULISA RA-CP-Detect عون  RA-CP تیک الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

یبونج سرگاز  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون 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

6283752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DRAGER تسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  ینمیا و  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001753 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 : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gas detecting devicegas detecting device دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4646
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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

6284048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاضماورهم و ، لیمکت تسویپ  لودج  ، تسویپ یتساوخرد  دادعت  طیارش و  ، تاصخشم ساسارب  تقرس  مالعا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لاسرا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب 

1201001195000092 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رد تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  ءاضما و  ورهم  ، لیمکت تسویپ  لودج  ، تسویپ یتساوخرد  دادعت  طیارش و  ، تاصخشم ساسارب  تقرس  مالعا  متسیس  تازیهجت  - 
ددرگ یراددوخ  تازیهجت  کت  هب  کت  یراذگتمیق  زا  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  ، ددرگ لاسرا  هناماس 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

لمح هنیزه  ، دشابیم ناهفصارهش  لیوحت  لحم  ، ددرگ یرازگراب  هناماسرد  لک  عمج  ، ددرگ لاسرا  تمیقداهنشیپ  تسویپ  هبو  لیمکت  تسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم زور  14 تدمب کناب  سانشراکداتو  لیوحتزا  سپ  تازیهجت  هجو  تخادرپودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  لیوحت  لحمات 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: 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

هبهب وو   ءاضماورهم   ءاضماورهم ،، لیمکت لیمکت تسویپ   تسویپ لودج   لودج ،، تسویپ تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد دادعت   دادعت وو   طیارش   طیارش ،، تاصخشم تاصخشم ساسارب   ساسارب تقرس   تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ردرد   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ

4747
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ناتسدرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون 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

6284155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ حرش  هب  یعیبط  یاه  هصرع  قیرح  ءافطا  تاودا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000139000004 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ حرش  هب  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

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

دقن تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

.دیدرگ دهاوخن  یسررب  تمیق  زیلانآ  دقاف  یاهباوج  تسا و  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  یرازگراب  لیمکت و 

6616943141 یتسپ :  دک  ناملاش ،  یوک  یوربور  نارادساپ  نابایخ  یاهتنا  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33623652-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664692-087 :: 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  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ربرب شتآ   شتآ نیگنس -  -  نیگنس بوکشتآ   بوکشتآ کبس -  -  کبس بوکشتآ   بوکشتآ لماش   لماش یعیبط   یعیبط یاه   یاه هصرع   هصرع قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تاودا   تاودا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110245  هرامش  روتکناک ) ماکینوی / لباک  / ورکیمویدار ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985009797 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 610 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یئاضر اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CLARON یتراجت مان   Z-200 لدم  CD شخپ تیلباق  اب  وردوخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتکناک روتکناک ماکینوی / / ماکینوی لباک   لباک // ورکیمویدار ورکیمویدار )) الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 4949
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینف تسویپ  قباطم  ناتسزوخ  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000314 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یعیبط و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.ینف تسویپ  قباطم  ناتسزوخ  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ینف .ینف تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ناتسزوخ   ناتسزوخ ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک یضارا   یضارا زازا   یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091807000028 زاین :  هرامش 

زیربت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ماکاتید دروک  چپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

HZ|D123RT| راد شوپرد   | هکبش لباک  تیریدم  لنپ  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
Cat6| تروپ  DL24|24| کنیل - ید |STP  | لنپ چپ  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هعجارم  تسویپ  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166616471 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  نمهب  راولب 29   زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33393416-041  ، 33340081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293028-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینف تسویپ  قباطم  ناتسدرک  نادمه و  یاه  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000316 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یعیبط و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.ینف تسویپ  قباطم  ناتسدرک  نادمه و  یاه  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینف تسویپ  قباطم  سراف  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000315 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یعیبط و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.ینف تسویپ  قباطم  سراف  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ینف .ینف تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ناتسدرک   ناتسدرک وو   نادمه   نادمه یاه   یاه ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک یضارا   یضارا زازا   یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5252

.ینف .ینف تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم سراف   سراف ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک یضارا   یضارا زازا   یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  هاشنامرک  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000317 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یعیبط و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.تسویپ لیاف  قباطم  هاشنامرک  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  ناتسلگ  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000318 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یعیبط و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.تسویپ لیاف  قباطم  ناتسلگ  ناتسا  یزرواشک  یضارا  زا  یرادرب  هنومن  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هاشنامرک   هاشنامرک ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک یضارا   یضارا زازا   یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5454

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ناتسلگ   ناتسلگ ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک یضارا   یضارا زازا   یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5555

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

6283556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس ددع  زیاس 16 و200  شکوراب  لبیسکلف  هلول  رتم  ترا و750  میس  یاراد  رادلیوف  cat6 هکبش لباک  رتم   3000 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cate6 هکبش

1101001218000487 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 750 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 3,000 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکوراب شکوراب لبیسکلف   لبیسکلف هلول   هلول رتم   رتم   750750 وو ترا   ترا میس   میس یاراد   یاراد رادلیوف   رادلیوف cat6cat6 هکبش هکبش لباک   لباک رتم   رتم   30003000 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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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 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VM0404HB لدم سکیرتام  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000646 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
VM0404HB لدم سکیرتام  هاگتسد  کی  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.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 

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VM0404HBVM0404HB  لدم لدم سکیرتام   سکیرتام هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  رد  شیک  یدربراک  یملع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا یزاسلاعف  لحم و  رد  تازیهجت  بصن  اب  ( 5Mbps (dedicated دناب یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092620000029 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  شیک  یدربراک  یملع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1402  نایاپ  ات  لاس 1402  یادتبا  زا  یسمش  لاسکی  تدم  هب  تامدخ  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  شیک  هریزج  رد  طوبرم  یداصتقا  تیلاعف  زوجم 

دک شیک ،  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  رتشا -  کلام  -خ  هشیدنا راولب  ییانس -  خ  ییانس -  نادیم  شیک -  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ : 

44289397-076  ، 4441712-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4441712-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یزاسلاعف   یزاسلاعف وو   لحم   لحم ردرد   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن اباب   ( ( 55 Mbps (dedicatedMbps (dedicated  دناب دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورسدیرخ   سیورسدیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 96 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fv3zuhrb5avk5?user=37505&ntc=6283572
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6283572?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6283740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ لیاف  قبط  اقیقد  یرون  ربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000231 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GB B-SERIES لدم هنایار  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

رهم نایاش  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/12/09 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

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

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

ea.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/11/25عبنم زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قامیاوراچ دورتشه و  ناتسرهش  رد  لباک  یروآ  عمجو  یبارخ  عفر  یرونربیف و  یشکلباک  یدنبلصفم و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاطا 324 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

(( دنشاب دنشاب یمیم   هباشم   هباشم اهدکناریا   اهدکناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط اقیقد   اقیقد یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5959

لباک لباک یروآ   یروآ عمجو   عمجو یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرونربیف   یرونربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  یتارباخم  ویدار  کنیل  تازیهجت  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SET 4 دادعت متسیس  ویدار 

SET 2 دادعت سکام  هاگتسد 
SET 2 دادعت لدبم  هاگتسد 

1101093221000345 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  کتاف  هدننک  هضرع  عجرم   FAT-50C4D لدم  ohm 75 یتارباخم تنرتا  هب 4  ناویا  هکبش 4  لدبم  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

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

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم   FAT-50 T1-IP لدم یتارباخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  NetMetal 5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هنیزه  اب  یر  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  هئارا 

02166951480 سکاف :  02187524416 نفلت :

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524416-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت دادعت لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد   SETSET   22 دادعت   دادعت سکام   سکام هاگتسد   هاگتسد   SETSET   44 دادعت   دادعت متسیس   متسیس ویدار   ویدار لماش   لماش یتارباخم   یتارباخم ویدار   ویدار کنیل   کنیل تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع
SETSET   22

6161

الاک الاک ملق   ملق 2222 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  22 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005929 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 26,840 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یشک میس  تکاد  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یشک میس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کج الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یزغم چیپ  نماض ، چیپ  میظنت ، چیپ  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یزغم چیپ  نماض ، چیپ  میظنت ، چیپ  الاک :  مان 
ددع 4,000 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبشربیف ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000257 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  هدننک  نیماتابراک  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیلر  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  تمالس  همیب  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 22 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هشقن و  حرش  هب  هبعش  هکبش  متسیس  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001342000047 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا ناتسا  یموب  اب  تیولا  دشابیم  تسویپ  طیارشو  تاصخشم  کرادم و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9133915911 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یلم -  کناب  یوربور   - رهمگرزب راهب و  هار  راهچ  نیب  داجس -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32027456-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32027456-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبشربیف هکبشربیف ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 6363

هبعش هبعش هکبش   هکبش متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6464
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6284034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا سنسیال  یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لاعف  دیاب   PLR

1101004299000059 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco WS-C3750X-24T-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رابنا  لیوحت  لحم 
.دشاب یم  نایحلاص  سدنهم  بانج  ینف 03132657944  دحاو  سامت  هرامش 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLRPLR تروص   تروص هبهب   هکهک   ( ( EssentialsEssentials )) لایشنسا لایشنسا سنسیال   سنسیال یاراد   یاراد هباشم   هباشم ایای   وو     Cisco 9200 l-24t-4g-eCisco 9200 l-24t-4g-e هکبش   هکبش چوس   چوس ددع   ددع   66 درخ   درخ ناونع : : ناونع
دوش دوش لاعف   لاعف دیاب   دیاب

6565
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش رد  جردنم  هریغ  لوژام و  رواپ  تسارت -  تن   24p لنپ چپ  تسارت -  تن  نوتسیک  لباک -   : الاک لماش :  هصقانم  ناونع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا 

1201001554000082 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب تهج  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22162381-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ندرک  نزویف  لتگیپ و  هارمه  هب  لنپ 24 و 12  چپ  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  ییاتید   ODF/OCDF یاهکر بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریداقم  تسرهف  تاصخشم و 

1101001022002524 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام رواپ   رواپ تسارت -  -  تسارت تنتن     2424pp  لنپ لنپ چپچپ   تسارت -  -  تسارت تنتن   نوتسیک   نوتسیک لباک -  -  لباک ناونع : : ناونع 6666

ندرک ندرک نزویف   نزویف وو   لتگیپ   لتگیپ هارمه   هارمه هبهب     1212 وو   لنپ  2424   لنپ چپچپ   وو   تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   ییاتید   ییاتید   ODF/OCDFODF/OCDF  یاهکر یاهکر بصن   بصن ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000989 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043217-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس و6283560 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک 4045-ب)6283592 هنامز  میاتیرپ 8  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  فلا ) ، تسا هباشم  اهدک  ناریا 
راب راشف 6 اب  راب  63 نیلتا یلپ  هلول  تاقلعتم ج ) اب  دنمشوه  ییاقلا  روسنس 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6283852 تاصخشم  قبط   SELF METER & SOUND LEVEL METER(21 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتاعالطا و6284313 یاه  کناب  ناریدم  هژیو   sQL Server یشزومآ ریسم  لک  یشزومآ  هرود  دیرخ 
دودحمان سنسیال  اب   ASP. NET Core بو و یشزومآ  ریسم  لک  هرود 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6284242DIGITAL PANEL(21 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

داباهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6283592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب دنمشوه  ییاقلا  روسنس  دک 4045-ب ) هنامز  میاتیرپ 8  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  فلا ) ، تسا هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راب راشف 6 اب  راب  63 نیلتا یلپ  هلول  تاقلعتم ج )

1101005766000129 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهیم کیتسالپ  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم  نهیم  کیتسالپ  اشوک  هدنزاس  عجرم   atm 10 راشف  mm 63 رطق یرتم  نلیتا 63  یلپ  هلول  الاک :  مان 
رتم 300 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زادرپ شیوپ   DTRS-001 لدم یسیطانغم  روسنس  اب  کیفارت  رامش  ددرت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

قفا امنهار  هدننک  هضرع  عجرم  قفا  امنهار  هدنزاس  عجرم   Ofogh-VC لدم ییاقلا  روسنس  اب  نیالنآ  کیفارت  رامش  ددرت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناونع هب  نلیتا  یلپ  هلول  دنب 3  .دریگ  رارق  لقن  لمح و  ناسانشراک  دات  دروم  یتسیاب  تالوصحم  دشابیم ، مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم هدافتسا  لباک  فالغ 

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب دنمشوه   دنمشوه ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس بب ) ) -- 40454045 دکدک   هنامز   هنامز   88 میاتیرپ   میاتیرپ دنمشوه   دنمشوه یهدنامرف   یهدنامرف هاگتسد   هاگتسد فلا ) ) فلا ،، تسا تسا هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
راب راب 66 راشف   راشف اباب   راب   راب 6363 نیلتا نیلتا یلپ   یلپ هلول   هلول جج ) ) تاقلعتم   تاقلعتم

6969
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAME-GARD2080 لدم دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000533 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیرآ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   B400-600 لدم  V 24 روتوم اب  یکیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   - روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ   - تساوخرد قباطم   - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک 4045-ب)6283592 هنامز  میاتیرپ 8  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  فلا ) ، تسا هباشم  اهدک  ناریا 
راب راشف 6 اب  راب  63 نیلتا یلپ  هلول  تاقلعتم ج ) اب  دنمشوه  ییاقلا  روسنس 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CAME-GARD2080CAME-GARD2080 لدم   لدم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7070

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

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

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

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

6283366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعیمجت 2 نیبرود  ناونع : 

14013932 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  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 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

6283447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تساوخرد  حرش   ) هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  امتح  تاحیضوت 

1201001120000329 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( تسویپ تساوخرد  حرش   ) هتسب رادم  نیبرود  - 
دوش هعلاطم  امتح  تاحیضوت 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  19 دادعت : 

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

دشاب یمن  لوبق  دروم  هباشم  دشاب و  هدش  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  یتساوخرد  یاه  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسوبپ  امتح  روتگاف  شیپ 

یراک زور  هیوست 15 

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: 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

22 یعیمجت   یعیمجت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7171

دوش دوش هعلاطم   هعلاطم امتح   امتح تاحیضوت   تاحیضوت تسویپ ) ) تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 96 ھحفص 53 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش   :: 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 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

6283578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ع همئالا (  نماث  هاگشزرو  لباقم  دابآ  نسح  هداج  رد  عقاو  دهشم  کی  هرامش  دایتعا  کرت  زکرم  یاه  نیبرود  یزادنار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093532000076 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 128 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیآ لمعب  دیدزاب  لحم  زا  افطل  تمیق  مالعا  زا  لبق  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ردخم ،  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  یرادا  نامتخاس  یکدور 13 . شبن  یزوریپ 3 . یزوریپ .  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9177775474

38767009-051  ، 38787005-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38781400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6283656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  تسارح  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  هنالاس  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000321 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنار   یزادنار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7373

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت هنالاس   هنالاس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7474

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا برغ  هزوح  بصن  تهج   poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000282 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یزکرم  هزوح  بصن  تهج   poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000283 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا برغ   برغ هزوح   هزوح بصن   بصن تهج   تهج   poepoe وو   هیاپ   هیاپ اباب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

ناتسا ناتسا یزکرم   یزکرم هزوح   هزوح بصن   بصن تهج   تهج   poepoe وو   هیاپ   هیاپ اباب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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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تباقر یلم  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 23 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  زایندروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003085000019 زاین :  هرامش 

( تباقر یاروش   ) تباقر یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
.دامرف لاسرا  هدومن و  لیمکت  تسویپ  لیاف  بلاقرد  اردوخ  یداهنشیپ  تمیق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467873313 یتسپ :  دک  هرامش 75 ،  یلامش  ناشفارز  نابایخ  کناویا  نابایخ  زاف 4  سدق  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089123-021  ، 88088432-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88080323-021 :: 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

روپ یسمش  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6284005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  افرص  یتساوخرد  مالقا   ) هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093889000028 زاین :  هرامش 

روپ یسمش  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 93 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  افرص  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617766651 یتسپ :  دک  یرظتنم پ 1343 ،  دیهش  یوربور خ  دنوامد  یادتبا خ  نیسح  ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77558392-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77558392-021 :: 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

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

(( تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   افرص   افرص یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا  ) ) هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7878
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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

6284022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003944000119 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   5.0MP.HD.DN لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اراد ار  سراف  رد  تمدخ  تیحالص  هدننک  نیمات  دشاب / یم  تسویپ  طیارش  لیاف  ود  / دوش ظاحل  یرس  تمیق 7  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد رارق  تاظحالم  رد  سامت  هرامش  کی  افطل  افطل  / دشاب

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لماک   لماک لیوحت   لیوحت اتات   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هعومجم   هعومجم یرس   یرس   77 ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6284090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ -  لیاف  تاصخشم  قباطم  ریگ  دزد  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003953 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض یتسیاب  روتکاف  شیپ  دشاب -  هاگشناد  تسارح  تیریدم  یکیزیف  تظافح  دحاو  دات  دروم  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددزگ یتسویپ  کرادم 

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

31511231-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

دورهاش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6284325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هژورپ  یارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000038 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/02 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دریذپ یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا  زا  سپو  هدننک  نیمات  اب  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: 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

 - - تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ -  -  یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ریگ   ریگ دزد   دزد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8080

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 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

دک 4045-ب)6283592 هنامز  میاتیرپ 8  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  فلا ) ، تسا هباشم  اهدک  ناریا 
راب راشف 6 اب  راب  63 نیلتا یلپ  هلول  تاقلعتم ج ) اب  دنمشوه  ییاقلا  روسنس 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گنهآردوبک ینامردراک  یزومآ و  هفرح  هاگودرا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR VIVOTEK 32LISENS ND9541 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004768000038 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک ینامردراک  یزوما و  هفرح  هاگودرا  هدننک :  رازگرب 
NVR VIVOTEK 32LISENS ND9541 هاگتسد - 

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

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

ربتعم یتناراگ  یاراد  سامت -  هرامش  روتکاف و  شیپ  یاراد  ینامردراک -  هاگودرا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516748785 یتسپ :  دک  هاگورین ،  بنج  نارهت  هداج  رتمولیک 50  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35378770-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35378770-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6284282NVR VIVOTEK 32LISENS ND9541 هحفص 59)هاگتسد )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعتسا6283479 تسویپ  حرش  قبط  یرادرهش  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 28)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس و6283560 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

NVR VIVOTEK NVR VIVOTEK 32LISENS ND954132LISENS ND9541 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6283924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  دابهپ  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003348000013 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  قبط  دابهپ  هاگتسد  ود  دیرخ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

تسویپ مرف  قبط  دابهپ  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8198997543 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  یور  هبور  نیورپ -  نابایخ  یادتبا  هلال -  نادیم  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5602421-031  ، 35602421-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35602424-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتپوکداوک6283924 هاگتسد  ود  هحفص 60)دیرخ  دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

حرط6283429 زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  یناکم  ددرت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دک 4045-ب)6283592 هنامز  میاتیرپ 8  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  فلا ) ، تسا هباشم  اهدک  ناریا 
راب راشف 6 اب  راب  63 نیلتا یلپ  هلول  تاقلعتم ج ) اب  دنمشوه  ییاقلا  روسنس 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رتپوکداوک رتپوکداوک هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

تعرس6284112 فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

مالعتسا6283479 تسویپ  حرش  قبط  یرادرهش  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 28)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6283481 لیاف  تاصخشم  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  ینف  دروآرب  هحفص 28)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس و6283560 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6284155 - نیگنس بوکشتآ  کبس -  بوکشتآ  لماش  یعیبط  یاه  هصرع  قیرح  ءافطا  تاودا  دیرخ 
رب شتآ 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6284303 تظافح  متسیس  یارجا  هحفص 15)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس و6283560 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  یناریا  سناکرف  یتلوم  سا  یپ  یج  هدنریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) 
1101091592001453 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  ( تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

یعیمجت 62833662 هحفص 52)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش6283447 هعلاطم  امتح  تاحیضوت  تسویپ ) تساوخرد  حرش   ) هتسب رادم  هحفص 52)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6283578 یاه  نیبرود  یزادنار  هحفص 52)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6283656 یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  هنالاس  هحفص 52)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6283665 برغ  هزوح  بصن  تهج   poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 52)دیرخ 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6283684 یزکرم  هزوح  بصن  تهج   poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 52)دیرخ 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دک6283719 ناریا  تسویپ  ( تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  یناریا  سناکرف  یتلوم  سا  یپ  یج  هدنریگ 
( دشاب یم  هباشم 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   ( ( تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یناریا   یناریا سناکرف   سناکرف یتلوم   یتلوم ساسا   یپیپ   یجیج   هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6283836 نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  زایندروم  تازیهجت  هحفص 52)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرتم6283902 لکد 4 و 8  دیرخ  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 15)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6283977 تراظن  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  هحفص 15)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6284005( تسویپ حرش  هب  افرص  یتساوخرد  مالقا   ) هتسبرادم هحفص 52)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش6284022 هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   7
تسویپ

هحفص 52) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدافتسا6284090 هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ -  لیاف  تاصخشم  قباطم  ریگ  دزد  هتسب و  رادم  نیبرود 
 - تسا هدش 

هحفص 52) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6284256 شیاپ  متسیس  حرط  تهج  نیبرود  بصن  هحفص 15)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هذیا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب ی لمح  هنیزه ی   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   / یتسویپ تاصخشم  قبط  (nas  ) زاس هریخذ  هاگتسد  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد  / تسا هدنشورف 

1101091736000077 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HDS یتراجت مان   DKU-605-18 لدم یتعنص  هنایار  زاس  هریخذ  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   / یتسویپ تاصخشم  قبط  (nas  ) زاس هریخذ  هاگتسد  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   / دشاب دمیآ  ساسارب  تمیقو  دمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش  /

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( nasnas  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دراه   دراه ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
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 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001165000077 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زیر عیانص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSLULTRIUM3280 لدم  LTO5 تیفرظ زاس  هریخذ  ویارد  پیت  الاک :  مان 

زربلا هنیسراپ  یله  هدنزادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: 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 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

6283651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 28 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009849 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/30 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

LTO5LTO5 تیفرظ   تیفرظ زاس   زاس هریخذ   هریخذ ویارد   ویارد پیت   پیت ناونع : : ناونع 8686

یپوکسلت یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8787

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 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

6283664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع 38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009852 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/30 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

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 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

6283685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع 74 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009853 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/30 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

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تایلمع تایلمع 3838 ناونع : : ناونع 8888

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تایلمع تایلمع 7474 ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 96 ھحفص 66 
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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 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

6283692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 74 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009856 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/30 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

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 22 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 92 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009862 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/30 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

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تالایس تالایس 7474 ناونع : : ناونع 9090

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 96 ھحفص 67 
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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 22 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  88 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009863 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/01 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

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 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

6283996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب لمح  هنیزه.دیئامرف  هعجارم  تسویپ  لیاف  هبامتح  یراذگ  تمیقزا  لبق.دیدرگ  لاعفدک  ناریا  کی  تساوخرد  هب  هجوتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف 

1101091319000169 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لوناریا تفن  هدننک  هضرع  عجرم  هژیو  دنولا  یتراجت  مان  یزلف  هکشب   Lit 208 مجح  SC/CC تیفیک  SAE 40 روتوم نغور  الاک :  مان 
هکشب 180 دادعت : 

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

.دشاب لوناریادنرب  عون.دیئامرف  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: 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   8888 ناونع : : ناونع 9292

روتوم روتوم نغور   نغور ناونع : : ناونع 9393

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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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: 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 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

6284106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت اب  قباطم  اقیقد  _ هقبطود روتابوکنا  ، نوخ کناب  لاچخی  ، هجرد 30  - امسالپ رزیرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004125000028 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
امسالپ یزاس  هریخذ  رزیرف  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نوخ کناب  لاچخی  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
تکالپ روتابوکنا  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد 1 () رتیل نوخ 480 کناب  لاچخی  هاگتسد  2 () رتیل هجرد 100 30  - امسالپ رزیرف  هاگتسد  1 () رتیل هجرد 480 30- امسالپ رزیرف  هاگتسد  2  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  روتکاف  شیپ.دشاب  ناریا  نوخ  لاقتنا  نامزاس  دات  دروم  دیاب  تازیهجت  ( هاگتسد هقبط 3  ود  تکالپروتابوکنا  () یرتیل نوخ 270 کناب  لاچخی 

3819773959 یتسپ :  دک  رتسگداد ،  نابایخ  نکسم  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127069-086  ، 33127061-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33127066-086 :: 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

6283573(nas  ) زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 63)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6283579LTO5 تیفرظ زاس  هریخذ  ویارد  هحفص 63)پیت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یپوکسلت6283651 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 63)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6283664 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع هحفص 63)38 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6283685 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع هحفص 63)74 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6283692 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس هحفص 63)74 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

روتابوکنا روتابوکنا ،، نوخ نوخ کناب   کناب لاچخی   لاچخی ،، هجرد هجرد 3030  - - امسالپ امسالپ رزیرف   رزیرف ناونع : : ناونع 9494

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 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

هتعاس6283826 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 63)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6283859 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  هحفص 63)88 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

روتوم6283996 هحفص 63)نغور  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

روتابوکنا6284106 ، نوخ کناب  لاچخی  ، هجرد 30  - امسالپ هحفص 63)رزیرف  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتنس6284236 اتید  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ  هکبش -  شزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6283976CAME-GARD2080 لدم دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092861000030 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسارد  دنجریب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HEWLETT-PACKARD هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE PROLIANT DL380 GEN9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

کینلاف نارهت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ رد  رورس  قیقد  تاصخشم  نینچمه  وددرگ  هعلاطم  رورس ،  قیقد  تاصخشم  زا  عالطا  تهج  یتسویپ  لیاف  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یفرعم  روضح  هب  هرامش 056-32395656 هب  نایلسوت  سدنهم  یاقآ  هعومجم  سانشراک  انمض  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  جرد و  روتکاف 

9717853577 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  یکشزپ -  مولع  هاگشناد  یرافغ -  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32395605-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31632004-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 9595
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یعامتجا نیمات  تالغتسم  کالما و  هسسوم   :: 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

6283540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هظحالم  تسویپ  کرادم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اه  همانیهاوگ  اهزوجم و  هیلک  ***

1101091658000003 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  تالغتسم  کالما و  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 
اران

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تسویپ  کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اه  همانیهاوگ  اهزوجم و  هیلک  ***

دامرف لصاح  سامت  هرامش 09124443302  هب  یورسخ  یاقآ   IT دحاو اب  موزل  تروص  رد 

 : یتسپ دک  لوا پ5 ،  تسب  نب  یناجیهال  سمش  یزوف خ  کنو خ  نادیم  زا  رت  ناپ  رصعیلو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435673151

88661520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878148-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار   HPE ProLiantHPE ProLiant رورس   رورس ناونع : : ناونع 9696
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رورس  قاتا   UPS یرتاب بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000435 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خساپ هب  ددرگ 3 - یراذگراب  اددجم  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  دیدزاب  تمیق و  داهنشیپ  مرف  دشاب 2 - یم  تسویپب  دیدزاب  تمیق و  داهنشیپ  مرف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  دنیامنن  یراذگراب  ار  رظن  دروم  یاه  مرف  هک  ییاه 

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

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دولانیب دیدج  رهش  نارمع   :: 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

6283723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تاعطق  دراه و  دع  رورس و 8  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001282000047 زاین :  هرامش 

دولانیب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PROLIANTDL380 GEN10 لدم  HPE رورس الاک :  مان 

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

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  تبث و  رظن  دروم  دک  یارب  لک  تمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  یتکرش  کرادم  دانسا و  هیلک  تسویپ و  - 2

 : یتسپ دک  تثعب ،  راولب  ناربلد - هلحم  دولانیب -  دیدج  رهش  روباشین - دهشم -  نابوتا  رتمولیک 55  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9351346483

33564220-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب رهشوب ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم رورس   رورس قاتا   قاتا   UPSUPS یرتاب   یرتاب بصن   بصن ناونع : : ناونع 9797

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق وو   دراه   دراه دعدع     88 وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPG10 لدمرورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000259 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یژولونکت نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   FUJITSU یتراجت مان   TX-200 S4 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتزادعب باسح  هیوستو  تسا  یموب  هدننک  نیماتاب  دیرخ  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیماتدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیراکزور داتو 30

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

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

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPG10HPG10 لدمرورس   لدمرورس ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپ 20  تسویپ –  تاصخشم  قباطم   - HP proliant DL380G10 رورس دیرخ  هباشم – !  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000220 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  proliant رورس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 20  تسویپ –  تاصخشم  قباطم   - HP proliant DL380G10 رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدش  همیمض  تادنتسم  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب 

ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 
تسیمازلا اتفا  زوجم 

8100  – 03133998117 یگنهامه  : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

33998402-031  ، 35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزور هزور   2 020 تخادرپ   تخادرپ تسویپ  –   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  -  - HP proliant DL380G10HP proliant DL380G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ هباشم  – !  !  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000990 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043217-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: 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

هحفص 70)رورس6283442 رورس  ( رورس

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

هنایار6283540  HPE ProLiant هحفص 70)رورس رورس  ( رورس

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

رورس و6283560 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رهشوب6283722 ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رورس  قاتا   UPS یرتاب هحفص 70)بصن  رورس  ( رورس

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

رتویپماک6283723 تاعطق  دراه و  دع  رورس و 8  هاگتسد  کی  هحفص 70)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6283814HPG10 هحفص 70)لدمرورس رورس  ( رورس

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

6283879 – تسویپ تاصخشم  قباطم   - HP proliant DL380G10 رورس دیرخ  هباشم – !  دک  ناریا 
هزور تخادرپ 20 

هحفص 70) رورس  ( رورس

رورس رورس ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6284308San ددع ، هس  ( 10g رورس  ) رورس لماش  یرتویپماک  یاه  هکبش  تخاسریز  مالقا  دیرخ 
کی  Nas Storge ددع کی   San Storage ددع ، کی   TapeStorage ددع ، کی   Switch

ددع کی   Store once Backup ددع

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 70)رورس6284333 رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ وردوخ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 102102

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

1101092288005944 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 

هکشب 5 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/22 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  کیتاموتا  تنو  رتسوب و  هلر  نشیربیو و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000994 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تکرح صیخشت  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا تنو   تنو وو   رتسوب   رتسوب هلر   هلر وو   نشیربیو   نشیربیو روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6284080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد  لاچخی  تبوطر  امد و  رگیال  اتید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لنپ لرتنک  اب  میس  یب  طابترا   ) ساسح لباک و  نودب  یطیحم  روسنس 

تسویپ لیاف 
1201093354000042 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  روشک    قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ییوراد  لاچخی  تبوطر  امد و  رگیال  اتید  هاگتسد  - 

( لنپ لرتنک  اب  میس  یب  طابترا   ) ساسح لباک و  نودب  یطیحم  روسنس 
تسویپ لیاف 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  دهشم  یرادهب  رد  شزومآ  بصن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا 

یراک زور  تادنتسم 20  هیارا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ 
 IMED هناماس رد  هدنشورف  تیوضع 

دهشم  رد  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و 10  لاس  2
سامت 05131918372

9184935987 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   – 9 یقداص دیهش  یقداص - دیهش  راولب  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266037-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لنپ لنپ لرتنک   لرتنک اباب   میس   میس یبیب   طابترا   طابترا  ) ) ساسح ساسح وو   لباک   لباک نودب   نودب یطیحم   یطیحم روسنس   روسنس ییوراد -  -  ییوراد لاچخی   لاچخی تبوطر   تبوطر وو   امد   امد رگیال   رگیال اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6284100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / رلیچ بآ  یامد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000807 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایل سرتا  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایل  سرتا  اسآ  هدنزاس  عجرم  وکسرتا  اسآ  یتراجت  مان   Carrier رلیچ  RSHH79NZ047C لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1458-1463-1469

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رورس و6283560 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک 4045-ب)6283592 هنامز  میاتیرپ 8  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  فلا ) ، تسا هباشم  اهدک  ناریا 
راب راشف 6 اب  راب  63 نیلتا یلپ  هلول  تاقلعتم ج ) اب  دنمشوه  ییاقلا  روسنس 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

وردوخ6283818 هحفص 77)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

کیتاموتا6283921 تنو  رتسوب و  هلر  نشیربیو و  هحفص 77)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ساسح6284080 لباک و  نودب  یطیحم  روسنس  ییوراد -  لاچخی  تبوطر  امد و  رگیال  اتید  هاگتسد 
( لنپ لرتنک  اب  میس  یب  طابترا  )

هحفص 77) روسنس  ( روسنس

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

رلیچ6284100 بآ  یامد  هحفص 77)روسنس  روسنس  ( روسنس

رلیچ رلیچ بآبآ   یامد   یامد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 105105

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 " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

6283740( دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ لیاف  قبط  اقیقد  یرون  ربیف  هحفص 35)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنسیال6284034 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6283456 تازیهجت  هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنسیال6284034 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتویپماک6284307 هکبش  زاین  دروم  چوس  هاگتسد  هحفص 9)4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6284345 هحفص 35)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- AA  6060 ژراش   ژراش رلرتنک   رلرتنک یدید -  -  یایا   لالا     RGBRGB  غارچ غارچ  -  - AA  6060 ژراش   ژراش رلرتنک   رلرتنک زاس -  -  زاس ناور   ناور ربا   ربا نتب   نتب هدننک   هدننک ناور   ناور نفورکیم -  -  نفورکیم میس   میس یبیب   هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع
راب راب پوتسا   پوتسا هفرط   هفرط کیکی   راکوت   راکوت   LEDLED  غارچ غارچ  - - یتوص یتوص متسیس   متسیس رمید   رمید هداتسیا - - هداتسیا دناب   دناب هظفحم   هظفحم هیاپ   هیاپ یوق -  -  یوق راشف   راشف میدس   میدس راخب   راخب پمال   پمال اباب   لماک   لماک غارچ   غارچ

راکوت راکوت   LEDLED  غارچ غارچ یهاگدورف -  -  یهاگدورف یویسکات   یویسکات

106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  الاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003733000038 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   EM10C لدم نفورکیم  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

رمیلپ مافرز  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  مافرز  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 20 نلاگ  311RF ریگرید زاس  ناور  ربا  نتب  هدننک  ناور  الاک :  مان 
نلاگ 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
ردنیف یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 19  یروتاینیم  لاصتا  عون  پیت  رشالف  هلر  الاک :  مان 

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

ینیسحریم اضریلع  یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   ATLAS یتراجت مان   PARL-P100-C لدم  W 45 ناوت  LED ددع اب 306   RGB غارچ الاک :  مان 
هلعش 2 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
دزی رون  تیاده  یباتفآ  قرب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN OLYS DIGITAL هدنزاس عجرم   SMC60 لدم  A 60 ژراش رلرتنک  الاک :  مان 

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

مرآ ییانشور  عیانص  هدنزاس  عجرم   W 250 نامیترآ لدم  یوق  راشف  میدس  راخب  پمال  اب  لماک  غارچ  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج  یا  هراتس  لدم  هداتسیا  دناب  هظفحم  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

یدارم نیرسن  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BEHRINGER یتراجت مان   MIC 100 لدم یتوص  متسیس  رمید  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  قرب  تاموزلم  دیلوت  هدنزاس  عجرم   TMB یتراجت مان   LITC لدم  V 240 ژاتلو یهاگدورف  یویسکات  راب  پوتسا  هفرط  کی  راکوت   LED غارچ الاک :  مان 

A 6/6 نایرج تدش  قرب  تاموزلم  دیلوت  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  قرب  تاموزلم  دیلوت  هدنزاس  عجرم   TMB یتراجت مان   LIRT لدم  V 240 ژاتلو یهاگدورف  دناب  راب  گنیو  هفرط  کی  راکوت   LED غارچ الاک :  مان 

A 6/6 نایرج تدش  قرب  تاموزلم  دیلوت 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامرف هعلاطم  امتح  ار  تسویپ  لیاف  طیارش  زا  عالطا  یارب  مرتحم  ناگدننک  تکرش 

8815839444 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  نابایخ  یباراف و  راولب  عطاقت  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334890-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334888-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  سنارفنک  وئدیو  یربهار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000456 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رنه روآ  ون  هیارآ  امیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SA-SANDT لدم رتائت  یفمآ  شیامه و  نلاس  یریوصت  یتوص و  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

متفه رنه  روآ  ون  هیارآ  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  متفه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- دشاب ناسانشراک  دات  دروم  دیاب  - تاکرادت رابنا  فک  لیوحت  لحم  - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  یناریا و  دیاب  الاک   - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخن  یسررب  لباق  یتساوخرد  تادنتسم  دقاف  تاداهنشیپ  هدوب  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تسویپ  ینف  تامدخ  حرش  قبط  وگ  ناذا  جرب  لماک  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  تخاس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک 

1101000005000244 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-PAGPSP لدم وگ  ناذا  کیتاموتا  توص  شخپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیمات  اب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو یربهار   یربهار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 107107

وگوگ ناذا   ناذا جرب   جرب لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع 108108

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

6283375( روتکناک ماکینوی / لباک  / ورکیمویدار ) الاک هحفص 35)حرش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6283427RGB غارچ  - A 60 ژراش رلرتنک  زاس -  ناور  ربا  نتب  هدننک  ناور  نفورکیم -  میس  یب  هدنریگ 
هظفحم هیاپ  یوق -  راشف  میدس  راخب  پمال  اب  لماک  غارچ  - A 60 ژراش رلرتنک  ید -  یا  لا 

یویسکات راب  پوتسا  هفرط  کی  راکوت   LED غارچ  - یتوص متسیس  رمید  هداتسیا - دناب 
راکوت  LED غارچ یهاگدورف - 

هحفص 82) توص  ( توص

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

تسویپ6283478 تاصخشم  قبط  سنارفنک  وئدیو  یربهار  هحفص 82)تازیهجت  توص  ( توص

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

رورس و6283560 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سنارفنک6283836 نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  زایندروم  تازیهجت  هحفص 52)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وگ6284160 ناذا  جرب  لماک  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هحفص 82)تخاس ،  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  یلنپ و  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000887 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( ACER ASPIRE AZ1650 (DQ.SK6EM.001 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( ACER VERITON Z290G (DQ.VBKEM.001 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( Z291G(DO.VD6EM.005 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  داهنشیپ  اب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - هدوب یناریا  یالاک  اب  تیولوا  دشابیم و  تسویپ  مالعتساو  هدوب  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام وو   یلنپ   یلنپ رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 109109

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

6283757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینامو سیک  لداعم  هنایار  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003187000028 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسا دوجوم  تسویپ  رد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  25 دادعت : 

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

هداز یقت  مناخ   49983707  : سامت هرامش  تسا .  یمازلا  یمسر  باسح  تروص  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1476845711 یتسپ :  دک  یلخاد 2042 ،  پ 4    درادناتسا - م  یبرغ - راهب  یاهتنا  لگنج - رادرس  راولب   - کنوپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440901-021  ، 44495915-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44406492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینامو روتینامو سیک   سیک لداعم   لداعم هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدقن ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا الاک  همیبو  لقن  لمح.دشابیم و  تسویپ  ینف  تاصخشم  سکپ  متسیس  یکشزپ  روتینام  هاگتسدکی.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  دصقم  اتءادبم 

1101092993000009 زاین :  هرامش 
هدقن ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

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

هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دصقم اتءادبم  زا  الاک  همیبو  لقن  لمح.دشابیم و  تسویپ  ینف  تاصخشم  سکپ  متسیس  یکشزپ  روتینام  هاگتسدکی.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

5761757149 یتسپ :  دک  هدقن ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  ادهش  راولب  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35627703-044  ، 35627701-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35627706-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا الاک   الاک همیبو   همیبو لقن   لقن وو   لمح.دشابیم   لمح.دشابیم تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم سکپ   سکپ متسیس   متسیس یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام هاگتسدکی.دشابیم   هاگتسدکی.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب دصقم   دصقم اتءادبم   اتءادبم

1 1 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  هدنرادهگن  ییوزاب  هیاپ  هارمه  هب  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000577 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نایرقاب بنیز  هدننک  هضرع  عجرم  نایرقاب  بنیز  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  لدم 801  هنایار  روتینام  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  ییوزاب  هدنرادهگن  هیاپ  هارمه  هب  چنیا  روتینام 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33004262-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن ییوزاب   ییوزاب هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6284003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  چنیا  روتینام 24 

1101050278000042 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   419PH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک 

هاگتسد 36 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یبایزرا  روظنم  هب  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 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

6284096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هیاپ  ددع  روتیتام 10  هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000460 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   X-32 لدم روتینام  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

دیاب الاکدنشاب  ربتعم  یتناراگ  لقادح  هام  یاراد 24  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هیاپ  ددع  روتیتام 10  هاگتسد   10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکرادت رابنا  فک  لیوحت  لحم  - دشاب رازاب  کی  هجرد  یناریا و 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ وو   روتیتام   روتیتام ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6284324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا یتعنصروتینام 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000258 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باهذو بایا  یاهنیزه  مامتو  تسا  یموب  هدننک  نیماتابدیرخ  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیماتدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیراکزور 30 داتو لیوحتزادعب  باسح  هیوستو  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب 

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

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

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6284328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... مر و ، سیک ، روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000461 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

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

.دشاب یمن  لوبق  لباق  هباشم  دراوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چنیا چنیا   5555 یتعنصروتینام   یتعنصروتینام ناونع : : ناونع 115115

 ...  ... وو مرمر   ،، سیک سیک ،، روتینام روتینام ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6283383( گنیتیف الاک ( هحفص 21)حرش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6283581 روتینام  یلنپ و  هحفص 85)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

روتینامو6283757 سیک  لداعم  هنایار  هحفص 85)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6283769 هناماس  تهج   RTU(21 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6283784 ینف  تاصخشم  سکپ  متسیس  یکشزپ  روتینام  هاگتسدکی.دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  دصقم  اتءادبم  زا  الاک  همیبو  لقن  لمح.دشابیم و 

هحفص 85) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6283912 هدنرادهگن  ییوزاب  هیاپ  هارمه  هب  چنیا  هحفص 85)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6284003 ینف  تاصخشم  قباطم  چنیا  روتینام 24  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 85)ناریا  روتینام  ( روتینام

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

یگدروخ6284013 شیاپ  گنیروتینام و  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هیاپ6284096 هحفص 85)روتیتام و  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6284324 هحفص 85)یتعنصروتینام 55  روتینام  ( روتینام

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

6284328 ... مر و ، سیک ، هحفص 85)روتینام روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هتسبرادم6283656 یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  هنالاس  هحفص 52)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6284005( تسویپ حرش  هب  افرص  یتساوخرد  مالقا   ) هتسبرادم هحفص 52)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش6284022 هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   7
تسویپ

هحفص 52) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6283839 مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یصصخت6283926 رازفا  مرن  اب  هارمه  یکیتنژ  یسانش و  نیمز  یتاقیقحت  یاه  هحفص 5)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاعالطا و6284313 یاه  کناب  ناریدم  هژیو   sQL Server یشزومآ ریسم  لک  یشزومآ  هرود  دیرخ 
دودحمان سنسیال  اب   ASP. NET Core بو و یشزومآ  ریسم  لک  هرود 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

ناتسا6283665 برغ  هزوح  بصن  تهج   poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 52)دیرخ 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6283684 یزکرم  هزوح  بصن  تهج   poe هیاپ و اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 52)دیرخ 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6283977 تراظن  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  هحفص 15)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6284161 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6284229 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6284325 تراظن  هژورپ  یارجاو  هحفص 52)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092861000031 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسارد  دنجریب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X12 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  هعومجم  سانشراک  انمض  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  جرد و  روتکاف  شیپ  رد  رورس  قیقد  تاصخشم  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یفرعم  روضح  هب  هرامش 056-32395656 هب  نایلسوت 

9717853577 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  یکشزپ -  مولع  هاگشناد  یرافغ -  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32395605-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31632004-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبرت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ -  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091303000042 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ    یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MS550 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  دک  ناریا  ددرگ .  تقد  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیردیح تبرت  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت 

9519633787 یتسپ :  دک  یزار ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52220979-051  ، 52226013-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 1171 17

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 118118

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " 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
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