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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   11 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   اکیرمآ294,969,984294,969,984هکس اکیرمآ رالد   452رالد , 050452 تاراما050, تاراما مهرد   131مهرد ,510131 ,510

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   276هکس , 009,984276 ایلارتسا009,984, ایلارتسا رالد   341رالد ,800341 سیئوس800, سیئوس کنارف   535,700535,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 157,300هکس , 000157,300 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع374,600374,600رالد ناتسبرع لایر   132لایر , 090132 , 090

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 106هکس ,200 , 000106 ,200 , وروی000 ژورن524,290524,290وروی ژورن نورک   48,20048نورک ,200

رایع رایع   1818 یالط   ,23یالط 181 , 00023, 181 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ595,490595,490دنوپ نپاژ نینی   دصکی   368,790368,790دصکی

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
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 137137))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 33  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 38

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( 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 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 10  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

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

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

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

2001001024000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307384 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( UTM  ) تنرتنیا یتینما  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

15:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  کالپ 247 ،  ابمومول ،  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،   ، 1445994316 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.تاشرافس هریاد  یناگرزاب ،  تنواعم  ییارجا ،  تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ ،  هقبط  یزرواشک ،  کناب 

:: 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

( دامت  ) شخپوراد هیلوا  داوم  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 7  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6307760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  نیالنآ  هلاس  سنسیال 1  اب   FortiGate -200F لاوریاف هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یناطلس یاقآ   026  - 36161316 :: نفلت :: www.temad.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( UTMUTM  ) ) تنرتنیا تنرتنیا یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

نیالنآ نیالنآ هلاس   هلاس   11 سنسیال   سنسیال اباب     FortiGate -2 00FFortiGate -2 00F لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093676000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش فانصا  کالما و  یزیمم  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر تکرش 5.025.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ع /   / 24 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  15:00 تعاس :  ات  رثکادح   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم  15:00 تعاس :  ات  رثکادح   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308281 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( UTM  ) تنرتنیا یتینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 
.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  مود ) لوا و  تبون   ) هصقانم یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه 

تاکرادت و لک  هرادا  مجنپ  هقبط  یزکرم   ، نامتخاس کالپ 247 ، ابمومول  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  یزرواشک  کناب   :: سردآ سردآ
ییارجا تامدخ 

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فانصا فانصا وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

(( UTMUTM  ) ) تنرتنیا تنرتنیا یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مدرم هار   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401 لاس 1402 -  رد  راک  بسک و  لیلحت  تخانش و  هژورپ و  لرتنک  دنمشوه  داصتقا  یزاجم و  یاضف  تینما  تاعالطا ، یروانف  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6307436(SIEM  ) یتینما یاهدادیور  تارطاخم و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6307388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روما رد  سنمیز   PLC رلرتنک زا  هدافتسا  اب  هرامش 4  رالوب  یلرتنک  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن  تخاس ، نیمأت  یحارط  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دناسرب ماجنا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  همشچرس  سم  عمتجم  یاه  یرگ  هتخیر  هاگشیالاپ و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.dargah.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.sarcheshmeh.nicico.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راک راک وو   بسک   بسک لیلحت   لیلحت وو   تخانش   تخانش وو   هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه داصتقا   داصتقا وو   یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف تینما   تینما تاعالطا ، ، تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

وو هاگشیالاپ   هاگشیالاپ روما   روما ردرد   سنمیز   سنمیز   PLCPLC  رلرتنک رلرتنک زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   رلیوب   رلیوب یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن   بصن تخاس ، ، تخاس نیمأت   نیمأت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
سمسم عمتجم   عمتجم یاه   یاه یرگ   یرگ هتخیر   هتخیر

66
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC - 1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/2   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SIEM  ) یتینما یاهدادیور  تارطاخم و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاراد روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هتشر  تاعالطا  لاقتنا  هتسر  کی  هبتر  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا

هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30  سراف  جیلخ  هارگرزب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
قوف یناشن  هب  تکرش  هناخریبد  لیوحت 

هناماس 1456 51008845 :: نفلت :: 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

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

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

2001099936000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307637 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورتم  طخ 5  زبس  یاه  نگاو  دیکسا  یتنآ  متسیس  هب  طوبرم  یکینورتکلا  یاهدرب  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورتم طخ 5  زبس  یاه  نگاو  دیکسا  یتنآ  متسیس  هب  طوبرم  یکینورتکلا  یاهدرب  تخاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:00 تعاس : 1402/06/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  ظفاح ، عطاقت  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  ، 1131813131 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SIEMSIEM  ) ) یتینما یتینما یاهدادیور   یاهدادیور وو   تارطاخم   تارطاخم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

ورتم ورتم   55 طخطخ   زبس   زبس یاه   یاه نگاو   نگاو دیکسا   دیکسا یتنآ   یتنآ متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهدرب   یاهدرب تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6307821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لویناه کرام  یلرتنک  تالوصحم  متیآ  لیوحت 10  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یوضر هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا -  دیهش  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ

051-31305243 :: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یمومع  هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: س-48-1401 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 18   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 18   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  رد  دابآرون 3  زاگ  راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همانرب و نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  هیاپ 5  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  ای  تازیهجت  تاسیسأت و  هتشر  رد  هیاپ 5  ربتعم  تیحالص  یهاوگ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکرادت هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ناراکنامیپ  روما  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  ییارجا - )  ینف  ماظن  هجدوب ( 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

یتسپدک 71798-96315 زاگ ، لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم  ناگنازرف ، کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ ، ماما  هارگرزب  زاریش ، سردآ :  :: سردآ سردآ
نفلت 07138132453 هرامش  اب  ییارجا  ینف و  طبترم  دراوم  نفلت 07138132319 و 07138132310 و  هرامش 

تبثرتفد  - 021-1456 سامتزکرم :  071  - سامت 38403800-9 هرامش   :: نفلت نفلت
85193768  – 88969737 مان :

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لویناه لویناه کرام   کرام یلرتنک   یلرتنک تالوصحم   تالوصحم متیآ   متیآ   1010 لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 131 ھحفص 9 
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یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لویناه کرام  یلرتنک  تالوصحم  متیآ  لیوحت 10  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا -  دیهش  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ

051  - 31305243 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " 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

زاگ6308061 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 7)هیهت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرمکی  یمومع  هصقانم  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 ات  لوا 

نامز مایپ   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 11  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307452 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 14   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ، هب  طوبرم  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یتایلام  روما  نامزاس  رواد -  خ  مایخ -  خ  ینیمخ - ماما  نادیم   :: سردآ سردآ
قاتا 137 اهدادرارق  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ -  روما  لک  هرادا  لوا  هقبط 

39903983 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.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

لویناه لویناه کرام   کرام یلرتنک   یلرتنک تالوصحم   تالوصحم متیآ   متیآ   1010 لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

دوخ دوخ هداد   هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 131 ھحفص 10 
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

232-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تاصقانمهرامش دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم  نیرخآ   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 19  تیاس : زا 

تعنص رابخا   :: عبنم زورعبنم تعاس 19  داهنشیپ : هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش 

6307879 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   فلا و ب و ج : یاهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنشود  زور  حبص  هدزای 

نیالنآ یریگ  نابیتشپ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.150.000.000 نیمضت :

ناتسا قرب  یورین  عیزوت  تکرش  شترا  مانمگ  نازابرس  شترا  راولب  هیمورا -  : سردآ  :: سردآ سردآ
04432232113  - 09144443544: هیمورا مان  تبث  رتفد   021-851937689021-88969737: مان تبث  رتفد 

021-27313131: سامت زکرم  یلخاد 4397  نفلت 044-3110   :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir WWW.Waepd.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tavanir.org.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

زقس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

253 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش خیرات 1401/12/01  زا   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308078 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازگرب ناریا  داتس  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یرادرهش  تلافسآ  یاه  هناخراک  نویسارتلیف  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

لایر دروارب 35/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

087-36228863  - 087  - 36278600 :: 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

نیالنآ نیالنآ یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

تلافسآ تلافسآ یاه   یاه هناخراک   هناخراک نویسارتلیف   نویسارتلیف متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم شورفعبنم تلهم  نیرخا  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308258 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

vdsl تراک ددع  تینوی XACA و 20 ددع   - POTS-FIBERHOME تینوی ددع  دیرخ 80  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  همان 415.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 500.000  هنیزه 

هناخریبد فکمه  هقبط  هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا   :: سردآ سردآ

04533364855 :: نفلت :: www.ar.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد  و  رورس )   ) هدنهد سیورس  هلمج  زا  یزاس  هریخذ  هداد و  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشدالوف یرادرهش  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  یادتبا  رهشدالوف  سردآ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vdslvds l تراک   تراک ددع   ددع 2020 وو     XACAXACA  تینوی تینوی ددع   ددع  -  - POTS-FIBERHOMEPOTS-FIBERHOME  تینوی تینوی ددع   ددع   8080 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد وو   رورس )  )  رورس  ) ) هدنهد هدنهد سیورس   سیورس هلمج   هلمج زازا   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   هداد   هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1616

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت ناقرز و  زاریش ، یاه  ناتسرهش  لماش  کی  روحم  ینادیم  تباث  هکبش  روما  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  38/807/683/228 نیمضت : 

لوا هقبط  سراف ،  هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  جع )  ) رصع یلو  نابایخ  شبن  تشدرصق  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم  نیا  یاهدادرارق  :: و  سردآ سردآ

071-36112954 :: 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

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   هسلجهرامش یرادا -  تقو  نایاپ  ات  یهگا  رشن  زا   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور 1401/12/3 تعاس 10  یهیجوت 

fa.tci.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانچ هوک  اضیب ، راوک ، دابآزوریف ، .دنبشارف  نورزاک  .متسر  متسر ، دابآرون ، نادیپس ، یاهناتسرهش  لماش  ینادیم  تباث  هکبش  روما  یرادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  لایر )  رازه  دصناپ  لایر (  غلبم 500/000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر هدرپس 15.176.066.700 

لوا هقبط  سراف  هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  شبن  تشدرصق  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم  نیا  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: سردآ سردآ

07136112954 :: 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

کیکی روحم   روحم ینادیم   ینادیم تباث   تباث هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1717

ینادیم ینادیم تباث   تباث هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زاوها یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/11/30  زا   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  500.000 دانسا : شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6307384(UTM  ) تنرتنیا یتینما  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6307436(SIEM  ) یتینما یاهدادیور  تارطاخم و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ6307760 هلاس  سنسیال 1  اب   FortiGate -200F لاوریاف هاگتسد  کی  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6308281(UTM  ) تنرتنیا یتینما  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هژورپ و6308366 لرتنک  دنمشوه  داصتقا  یزاجم و  یاضف  تینما  تاعالطا ، یروانف  تامدخ  یراذگاو 
راک بسک و  لیلحت  تخانش و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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 هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308578 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاورپ حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ییاوه یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابارهم -  هاگدورف   :: سردآ سردآ

61022463 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع هاگتسد   هاگتسد   175175 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  یهگآ  راشتنا  خیراتزا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307448 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30  سار   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نف تسازگا  اهروتارنژ -  یناشن - ) شتآ  پمپ  پمپ -  رتسوب  گید   ) هناخروتوم اهرشاوریا -  زاساوه -  یاه  هاگتسد  یرادهگن  سیورس و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعطق نیمات  تاریمعت و  اوه -  هدرپ  یجورخ -  یدورو و  دنمشوه  کیتاموتا  یاهبرد  ماب -  تشپ  وربآ  ییانشور -  قرب و  متسیس  تشگرب -  تفر و  یاه  لاناک  اه - 

یاهلحم یاه CNG و  هاگیاج  زیربت و  برغ  لامش  یزکرم ،   ، یربرفاسم یاه  هنایاپ  هعومجم  هب  طوبرم  یلصا  نلاس  طبترم  یکیرتکلا  یکیناکم و  تاسیسات  هیلک 
زیربت  یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  تیریدم  تحت 

یسمش لاس  کی  تدم  هب 
لایر دروآرب 11.983.248.986  غلبم 

تیلاعف یهاوگ  یراک و  هموزر  تسیاب  یم  هبتر  دقاف  طیارش  دجاو  یاهتکرش  ای  دنشاب و  یم  هبتر 5  یاراد  هک  تازیهجت  تاسیسات و  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 600.000.000  غلبم  .دنشاب  یم  یرادرهش  یاه  هعومجم  رد  تاسیسات  زا  یرادهگن  هنیمز  رد 

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  یاه  هنیزه  هیلک  یهگا  - رد  جردنم 
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد 

نفلت 04134773471 زیربت  یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  یرادا  هرامش 2  نامتخاس  هیرظنم  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا -  نادیم  زیربت   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 8 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

( - ( - یناشن یناشن شتآ   شتآ پمپ   پمپ پمپ -  -  پمپ رتسوب   رتسوب گید   گید  ) ) هناخروتوم هناخروتوم اهرشاوریا -  -  اهرشاوریا زاساوه -  -  زاساوه یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
دنمشوه دنمشوه کیتاموتا   کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد ماب -  -  ماب تشپ   تشپ وربآ   وربآ ییانشور -  -  ییانشور وو   قرب   قرب متسیس   متسیس تشگرب -  -  تشگرب وو   تفر   تفر یاه   یاه لاناک   لاناک اهاه -  -  نفنف   تسازگا   تسازگا اهروتارنژ -  -  اهروتارنژ

هعومجم هعومجم هبهب   طوبرم   طوبرم یلصا   یلصا نلاس   نلاس طبترم   طبترم یکیرتکلا   یکیرتکلا وو   یکیناکم   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات هیلک   هیلک تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات وو   تاریمعت   تاریمعت اوه -  -  اوه هدرپ   هدرپ یجورخ -  -  یجورخ وو   یدورو   یدورو
یربرفاسم یربرفاسم یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ

2 12 1
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091338000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307425 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ  یلاع  شزوا  عمتجم  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابانگ  یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نیبرود دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/05/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلاع شزوما  عمتجم  ظفاح 16  شبن  ظفاح -  نابایخ  دابانگ -  ، 9691957687 یتسپ :  دک  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  ریغ  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

46  - 1401 :: س -  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  تعاس 18   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 18   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هرامش  هصقانم  سراف  ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  زاگ  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  نواعت و  ترازو  زا  ناراکنامیپ  روما  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  زاریش  سردآ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934  - 9-02138403800 :: 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

عمتجم عمتجم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تایلمع   تایلمع   55 هقطنم   هقطنم زاگ   زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  خروم 1401/12/01  زا   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم  11:00 تعاس :  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308412 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15.000.000.000 دروآرب :

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  راشتنا  هنیزه 

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  یزکرم  نامزاس  ظفاح 16  شبن  ظفاح  نابایخ  دابانگ  ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  رتشیب  تاعالطا  تفایرد   :: سردآ سردآ

05157258131 :: 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

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6307688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالفآ ینابیتشپ  تامدخ و  لاسکی  ارمهب   80F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003338000070 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-100F لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک  هرادا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  ات 30

4195864184 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یاه  نادنز  لک  هرادا   - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422582-013  ، 33422581-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447655-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

نیالفآ نیالفآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ لاسکی   لاسکی   00 ارمهب ارمهب   8080 FF لدم   لدم تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6307726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

symantec endpoint protection v.14.3 valid1 year سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003745000050 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رفن 300 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طباوض دیاب  ناگدننک  نیمات  دوب  دهاوخ  لک  هرادا  هدافتسا  تهجربراکرفن  ناتسا و100 یاه  ناتسرهش  یاربربراکرفن  دامرف 200 تقد  : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنهدرارقرظندمار کیتامروفنا  یلاع  یاروش 

5615717858 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هلاس  دص  دودو  دیهش  نابایخ  ظفاح -  کرهش  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33726300-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724191-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یهافر  تامدخ  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000556 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

88754890 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر مناخ 

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

symantec endpoint protection v.14.3 valid1  yearsymantec endpoint protection v.14.3 valid1  year  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2626

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم یهافر   یهافر تامدخ   تامدخ هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

6307974 :: 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
1201003067000044 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

sQL ServersQL Server  یشزومآ یشزومآ ریسم   ریسم لکلک   یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهد تبون  یاه  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009032000061 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

کناب بعش  48 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1568644613 یتسپ :  دک  کالپ 70 ،  یقرش  یلانیز  یازریم  یتشهب خ  دیهش  هب خ  هدیسرن  یلامش  یدرورهس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88746527-021  ، 86011542-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86011542-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تخادرپ  یکشزپ -  دانسا  دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  تسویپ - تسیل  قبط  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000204 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سکپ  لادم  یتراجت  مان  یددع  رواک 1  یدنب  هتسب  عون   ME-PACS لدم یکشزپ  ریواصت  تیریدم  ویشرآ و  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

کینورتکلا لادم  یسدنهم  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

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

 - تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهد یهد تبون   تبون یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929

یکشزپ یکشزپ ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم وو   ویشرآ   ویشرآ ناونع   ناونع   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشم  اب  تکرش  نیا  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001051000325 زاین :  هرامش 

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

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 10 دادعت : 

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

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

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

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

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  روکنیو  ماکتسیا و  زادرپدوخ  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000086 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 24 دادعت : 
1402/01/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرط زا  هطوبرم  روتکاف  شیپ  یتساوخرد و  تادنتسم  هیلک  هارمههب  ( دادرارق سیون  شیپ   ) تسویپ لیاف  تادنتسم  هیلک  لاسرا  دیئات و  لیمکت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناماس 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3131

روکنیو روکنیو وو   ماکتسیا   ماکتسیا زادرپدوخ   زادرپدوخ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6308611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ RFP قباطم دادما  هتیمک  دانسا  تیریدم  متسیس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000281 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  قباوس و  تاصخشم و  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقهیب یاقا  هرامش 02123902237  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ican یرادا نویساموتا  ربراک  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094822000002 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ican یرادا نویساموتا  ربراک  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یاهتنا ،  اسراپ ، نادیم  زا  دعب  یفوتسم ، دابآدمحا  بونج ،) هب  لامش  ریسم   ) ناگدازآ هارگرزب  نارهت ، رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3313193685

6519586-021  ، 57416000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56276606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ RFPRFP  قباطم قباطم دادما   دادما هتیمک   هتیمک دانسا   دانسا تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

icanican یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا ربراک   ربراک سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

6309055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ لودج  قبط   ) هکبش زاین  دروم  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000126 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ لودج  قبط   ) هکبش زاین  دروم  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  - 

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

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

.تسویپ لودج  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. تسویپ تسویپ لودج   لودج قبط   قبط  ) ) هکبش هکبش زاین   زاین دروم   دروم رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم رایتسد  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیرخ ، دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000268 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  ( هفحص 19) تسویپ لیاف  رد  هطوبرم  تادنتسم  ریاس  هارمه  هب  هارمه  هب  دادرارق  سیون  شیپ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تسویپ تادنتسم  اب  قباطم  دروم   1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تلود  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یتساوخرد  تادنتسم  ریاس  هارمه  هب  تسویپ  تادنتسم  هیلک  لاسرا  دیئات و  لیمکت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  رابتعا  دقاف  یتساوخرد  تادنتسم  دقاف  مالعتسا 

هطوبرم 81565090 ناسانشراک  اب  سامت  نفلت 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم رایتسد   رایتسد هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ ، ، دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 131 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hwvb4ad4c6s9x?user=37505&ntc=6309161
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6309161?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک لک  یشخبناوت  زکارم  یزادنا  هار  بصن و  یشخبناوت -  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005014000083 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خروم هبنشکی  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح  زاین  دروم  دانسا  کرادم و  تاکاپ ، .دوش  تقد  تاکاپ  لیوحت  یدنبنامز  تسویپ  یاه  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یشخبناوت  نامرد و  تشادهب  تنواعم  هناخریبد  لیوحت  1401/12/07

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6308757 زکرم  رد  رژراش  یرطاب و  تاعالطا  شیامن  تیلباق  اب  تسپ  رد  گنیروتینام  هحفص 26)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6309165 رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  دنمشوه  رازفا  هحفص 67)مرن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک روشک لکلک   یشخبناوت   یشخبناوت زکارم   زکارم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یشخبناوت -  -  یشخبناوت عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000058 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER هدنزاس عجرم   LTMR100MFM لدم نایرج  یاه  هطساو  لصو و  عطق و  تازیهجت  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دنمشوه نیبم  نازاس  یژرنا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایرج نایرج یاه   یاه هطساو   هطساو وو   لصو   لصو وو   عطق   عطق تازیهجت   تازیهجت یتظافح   یتظافح هلر   هلر ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  چنیا  یتعنص 55  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000263 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   in 65 زیاس  650TS-2 لدم  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناماس  رد  مالعتسا  یراذگراب  اضما و  رهم  لیمکت  دشابیم 3- زیربت  هاگدورف  لیوحت  دشابیم 2- هباشم  هدش  هیارا  دک  ناریا   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یرادا  تاعاس  رد  هرامش 04141998100  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دشابیم 4-

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ و لکوت  هعلق ، خرس  نیچرز ، کهدرم ، ناخرتوبک ، ، 3 ناجنسفر یاهتسپ  یارب  یریوصت  شیاپ  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ کرادم  قبط  تفاب 

1101001406000134 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هارمهب  هناماس  قیرط  زا  یراذگراب  تسویپ و  طیارش  تاصخشم و  ءاضما  رهم و  تمیق و  داهنشیپ  مرف  لیمکتو  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  کرادم  دقاف  داهنشیپ  و 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمنآ لرتنک  زکرم  رد  رژراش  یرطاب و  تاعالطا  شیامن  تیلباق  اب  تشر  بونج  تسپ  رد  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000170 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهرهش اهرهش یاهتسپ   یاهتسپ یارب   یارب یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4040

لرتنک لرتنک زکرم   زکرم ردرد   رژراش   رژراش وو   یرطاب   یرطاب تاعالطا   تاعالطا شیامن   شیامن تیلباق   تیلباق اباب   تسپ   تسپ ردرد   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) DCS تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984001765 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   DCS متسیس  MBX یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) DCS تراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

.دوش .دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   اضاقت ) ) اضاقت لماک   لماک حرش   حرش قبط   قبط  ) ) DCSDCS تراک   تراک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6307595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  لک  هرادا  نامتخاس  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000162000055 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یبناج  یاه  هنیزه  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  تروص  ینوناق  تاروسک  رسک  یناشن و  شتا  یوس  زا  دات  زا  سپ  تخادرپ 

6813653588 یتسپ :  دک  یبرغ ،  یناقلاط  ...ا  تیآ  خ  کناب -  هارراهچ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33303045-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322311-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم لکلک   هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یداتس و  شفک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000139000006 زاین :  هرامش 

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

مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 
تفج  1,010 دادعت : 

1401/12/04 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

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 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

6307916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  ینف  دروآرب  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092571000007 زاین :  هرامش 
ناشاک یلعوب  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/06 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   یداتس   یداتس شفک   شفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ینف   ینف دروآرب   دروآرب وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   HOCHIKIS کرام دود  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعنا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج 

1101092447001528 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   HOCHIKI هدنزاس عجرم   HFP یتراجت مان   ACC-E لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  یترارح  یدود و  روتکتد  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع 

هاگتسد 6 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدوب هدوب یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق داقعنا   داقعنا هام   هام   11 زازا   شیب   شیب لیوحت   لیوحت نامز   نامز تهج   تهج .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HOCHIKISHOCHIKIS کرام   کرام دود   دود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا یتسیاب   یتسیاب یکناب   یکناب همان   همان تنامض   تنامض وو  
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سردم تیبرت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6308344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  هعومجم ، ریز  یاههاگباوخ  اههدکشناد و  سردم و  تیبرت  هاگشناد  رد  هطوبرم  یتسد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ دادرارق  قبط  ) .هس ود ، کی ، تسویپ  تامادقا 

1101000015000137 زاین :  هرامش 
سردم تیبرت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2474 دادعت : 

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

تسویپ تامادقا  حرش  هب  هعومجم ، ریز  یاههاگباوخ  اههدکشناد و  سردم و  تیبرت  هاگشناد  رد  هطوبرم  یتسد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروجهم 09123461634) یرایتخب 09196724907 - تسویپ - دادارق  قبط  ) .هس ود ، کی ،

1411713116 یتسپ :  دک  رصن ،  لپ  دمحا -  لآ  لالج  نارمچ - عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82880000-021  ، 8288000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82883017-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش هبهب   هعومجم ، ، هعومجم ریز   ریز یاههاگباوخ   یاههاگباوخ وو   اههدکشناد   اههدکشناد وو   سردم   سردم تیبرت   تیبرت هاگشناد   هاگشناد ردرد   هطوبرم   هطوبرم یتسد   یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط )) .هس .هس ودود ، ، کیکی ، ، تسویپ   تسویپ تامادقا   تامادقا
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ییافوکش یروآون و  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000121 زاین :  هرامش 

ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد.دننک  تمیق  داهنشیپ  یراذگراب  هب  مادقا  دنناوت  یم  یناشن  شتآ  نامزاس  زا  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  1505581 هسانش ناشاک  رنهاب  هبعش  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000119 زاین :  هرامش 

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

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4848

قیرحءافطا قیرحءافطا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6308901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ هب  حرش 
1101005011000364 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 5050
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  نیوزق  ناتسا  یعامتجا  نیمات  هبعش 3  رورس  قرب و  قاتا  تهج   FM200 زاگ هیاپ  رب  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تاصخشم 

1101005465000074 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  ساسا  رب  نیوزق  ناتسا  یعامتجا  نیمات  هبعش 3  رورس  قرب و  قاتا  تهج   FM200 زاگ هیاپ  رب  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامرف هعجارم  نیوزق  هبعش 3  یرادا  دحاو  هب  لحم  زا  دیدزاب  مرف  تفایرد  تهج  مرتحم  ناگدننک  نیمات 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33694642-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامدخ  حرش  تسیل و  قبط  قیرح  ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  ددع  ژراش 208 تست و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000436 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 208 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تامدخ  حرش  تاصخشم و  ءاضما  هارمه و  هرامش  هارمهب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FM200FM200 زاگ   زاگ هیاپ   هیاپ ربرب   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151

.تسویپ .تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ددع   ددع 208208 ژراش   ژراش وو   تست   تست ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رهش  نیهاش  یعامتجا  نیمات  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 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب یراذگ  تمیق  رهش ( نیهاش  یصصخت  کینیلک  یلپ  کیتاموتا  یتسد و  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  دیرخ و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ یم  لاطبا  دیدزاب 

1101030366000011 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  ازجم  راکوت  راکور و  تمیق  دندرگ / یم  فذح  دیدزاب  نودب  یاه  تمیق  تسویپ / رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهش ،  نیهاش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  یقرش  یعرف 3  ادخهد -  نابایخ  رهش -  نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8316673311

45361647-031  ، 45221940-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45234252-031 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داتس6307416 نامتخاس  یاهمتسیسثادحا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یصصخت یصصخت کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ کیتاموتا   کیتاموتا وو   یتسد   یتسد قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایام جنیا  هراک 24  همه  متسیس  - رگپاچ - مدوم - دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609003915 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسواک مثیم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   ES30 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310s لدم  TB 12 تیفرظ  SAS رلرتنک کت  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم  سیرتام  هدننک  هضرع  عجرم  ایام  یتراجت  مان   MA24 A Series لدم  AIO هنایار الاک :  مان 

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

یوایبع رجاه  هدننک  هضرع  عجرم   SMART TOUCH یتراجت مان   ABDX6290 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک   USB مدوم الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تریاغم .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.ییامنهار  تهج  زاین 09911582504  تروص  رد   . هزور هیوست 60 .هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  سامت  هرامش  روتکاف و  راک و  بسک و  زوجم  هیارا  .تدوع  = 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31853408-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراک هراک همه   همه متسیس   متسیس -- رگپاچ رگپاچ -- مدوم مدوم -- دراه دراه ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000120 زاین :  هرامش 

ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 
ناقبرت یونزغ  مظاکدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  اهس  نارتسگ  ورین  یتراجت  مان   m 6 لوط  16x1/2 mm زیاس تکاد  یزیا  لدم  قرب   UPVC هلول الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتفه ود  هیوست 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یهگآ هصالخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم هناگ  زکارم 3  مامت  همین   FTTH و BTS یسرتسد یاهربیف  یاهحرط  یارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05138514555 :: نفلت :: https://kv.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیت یآیآ   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

مامت مامت همین   همین   FTTHFTTH  وو   BTSBTS یسرتسد   یسرتسد یاهربیف   یاهربیف یاهحرط   یاهحرط یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هدهاشم  تسویپ  یاهلیاف  امتح  ) تسویپ یاهلیاف  قبط  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091363000116 زاین :  هرامش 

مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   P/N:WS-C3850-24S-E لدم هنایار  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931415951 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228474-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228020-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000302 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1152A لدم هکبش  رتست  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 50104429 و 36252029 اب  ییوگخساپ   . دامن لاسرا  یرازگراب و  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددرگ ددرگ هدهاشم   هدهاشم تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف امتح   امتح )) تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757

ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dedicated تروصب  MBPS 140 نازیم هب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001260 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هتیمک ریبد  اب  سامت  یط  دنناوت  یم  دنشاب ؛ هتشاد  یماهبا  مالعتسا  کرادم  دا و  ـ نسا مو  ـ هفم ـت بـه  بسن مرتحم  ناگدننک  نیمأت  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تفایرد  ار  مزال  خساپ  هرامشب 08432912640  طسوتم  تالماعم 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912640-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000095 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DedicatedDedicated  تروصب تروصب   MBPSMBPS   140140 نازیم   نازیم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 5959

.تسویپ .تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000096 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000098 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6161

.تسویپ .تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  قباطم  نشیکولوک  کار 1/4  تهج   DC-PDU دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشهبیدرا هیوست 

1101001022002550 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PDU-DC لدم  W 2800 ناوت هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 28 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  یداهریپ  سدنهم  اب 88115400  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک   . تسویپ تسیل  قبط  زاریش  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  یرارطضا  قرب  یلحم  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005459000046 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7184735154 یتسپ :  دک  هچوک 15 ،  شبن  ناخراتس ، راولب  یادتبا  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36491370-071  ، 36491403-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36491348-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشهبیدرا تشهبیدرا هیوست   هیوست تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم نشیکولوک   نشیکولوک   1/41/4 کار   کار تهج   تهج   DC-PDUDC-PDU  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6363

یرارطضا یرارطضا قرب   قرب یلحم   یلحم هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6308382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ربتعم تنامض  اب  تسا  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هکبش  تاریهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  ییاهن  دیرخ  تهج  دیدزاب  مرف  دات 

1101091024000050 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

.ربتعم تنامض  اب  تسا  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هکبش  تاریهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ییاهن  دیرخ  تهج  دیدزاب  مرف  دات 

.دشاب یکیتامروفنا  تمالس  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  / رصعیلو رابیوج و  نیب  / یبرغ تشترز  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88893862-021  ، 88938574-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035688-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ لیاف  قبط  ریافیلپمآ  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450001023 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا ییاهن   ییاهن دیرخ   دیرخ تهج   تهج دیدزاب   دیدزاب مرف   مرف دات   دات .ربتعم   .ربتعم تنامض   تنامض اباب   تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هکبش   هکبش تاریهجت   تاریهجت ناونع : : ناونع 6565

ریاف ریاف یلپمآ   یلپمآ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6666
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  امتح  روتکاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09123138548 هرامش 

.دشابیم ههام  هس  یرابتعا  تخادرپ 
1101096102001675 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   SFTP CAT6 لدم  m 305 لور  13/75x8 in عطقم حطس  یسم  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج  یا  هتشر  تشه  هکبش  لباک  الاک :  مان 

جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   SUDEN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUDEN
هقلح ( لور )15 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P 4014 لدم رتنیرپ  سکف و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هللارصن دمحم  کسان  هدننک  هضرع  عجرم   CCIVO هنایار سوام  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

رداندیس هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK هدنزاس عجرم   TL-SF1008 لدم تروپ  هنایار 8  هکبش  چیئوس  باه  الاک :  مان 
لد هدنز 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   YAMAHA یتراجت مان   PSRA300 لدم دروبیک  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
گنوسماس  B1550 لدم  LCD 15 in روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

بسن یدایلب  هرهاط  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان  لدم 6770  هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

هنایار هنایار سیک   سیک - - CCIVOCCIVO هنایار   هنایار سوام   سوام  - - MINI  HDMI -HDMIMINI  HDMI -HDMI لباک   لباک روتینام -  -  روتینام  - - رتنیرپ رتنیرپ وو   سکف   سکف هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
هنایار هنایار رنکسا   رنکسا  -  - LCD 15 inLCD 15 in روتینام   روتینام دروبیک - - دروبیک  - - تروپ تروپ   88 هنایار   هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس باه   باه رتویپماک -  -  رتویپماک

6767
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96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: 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 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 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  دادعت  وکسیس  تروپ  چیئوسو 12 هاگتسد  ود  دادعت  وکسیس  تروپ  چیئوس 24 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  همیمض  انمض 

1201003067000047 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روتکاف شیپ  همیمض  انمض  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  دادعت  وکسیس  تروپ  چیئوسو 12 هاگتسد  ود  دادعت  وکسیس  تروپ  چیئوس 24 دیرخ  - 
تسیمازلا

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

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

همیمض انمض  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  دادعت  وکسیس  تروپ  چیئوسو 12 هاگتسد  ود  دادعت  وکسیس  تروپ  چیئوس 24 دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ 

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت وکسیس   وکسیس تروپ   تروپ 1212 چیئوسو   چیئوسو هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت وکسیس   وکسیس تروپ   تروپ چیئوس  2424 چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ همیمض   همیمض انمض   انمض

6868
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سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رک  رادراهم 12*1  ییاوه  پاراد  یرون  ربیف 

رک یکاخ 12  یرون  ربیف 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمخفا  36289070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  هاگشناد  داتس  تنرتنیا  سیورس  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000262000087 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  دیاب  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  لیمکت و  دیاب  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  مرف 

6715847141 یتسپ :  دک  ( ، 1 هرامش  ) یزکرم نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشهب -  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377148-083  ، 38375161-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38377148-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکرک   1212 یکاخ   یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف رادراهم -  -  رادراهم ییاوه   ییاوه پاراد   پاراد یرون   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط هاگشناد   هاگشناد داتس   داتس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یرازگراب  امتح  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ   C9200L-24P-4G-E وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمن دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا  NEW

1201004010000517 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

دوش یرازگراب  امتح  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ   C9200L-24P-4G-E وکسیس چیئوس  - 
دشابیمن دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا  NEW

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم رفیر   رفیر  ) ) یتناراگ یتناراگ اباب   دنبکا   دنبکا لانیجرا   لانیجرا NEWNEW  دوش دوش یرازگراب   یرازگراب امتح   امتح تسیمازلا   تسیمازلا اتفا   اتفا یهاوگ   یهاوگ   C9200L-24P-4G-EC9200L-24P-4G-E  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
دشابیمن دشابیمن دات   دات

7171
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یزاس یصوصخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6308676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  نیمات  دادرارق  دقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000099 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب * یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6308688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دحاو 15   - C3KX-MN-10G تینوی

ددع  دادعت 10   - C3750 X - 24T-S چیئوس
ددع  دادعت 5   - WS-C3750X-12S-SD چیئوس

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

36289070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: 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 دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق دقع   دقع ناونع : : ناونع 7272

WS-C3750X- 12S -SDWS-C3750X- 12S -SD  چیئوس چیئوس  -  - C3750 X -  24T-SC3750 X -  24T-S چیئوس   چیئوس  -  - C3KX-MN- 10GC3KX-MN- 10G تینوی   تینوی لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   33 ناونع : : ناونع 7373

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

یفیک یبایزرا  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ICTF-FO-1B2-01/60 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SUBCARD طقف  ) 10G6 یواوه  NE40 رتور تهج   P101-6* 10GBASE LAN/WAN -) LPUF-120SFP -A ( CRDOL 6XFA70 نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم رظندم 

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  ینوناق  تاروسک  هیلکو  لمح  هنیزه  دشابیم و  سراف  هقطنم  تارباخم  رابناالاک  لیوحت  لحم  مالعتسا  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

36289070 یمخفا :  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  1401-11-231 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  تعاس 16  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308725 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دور هنیزب  یرتسگداد  رهم و  نکسم  یرون  یسم و  لباک  یدنلبصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روپ قیدص  یاقآ   - 104 ( ) قاتا  ) اهدادرارق دحاو  ناجنز -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -   :: سردآ سردآ

02433122137 :: نفلت :: www.za.tci.ir www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طقف طقف  ) ) 1010 G6G6 یواوه   یواوه   NE40NE40 رتور   رتور تهج   تهج   P10 1 -6*  10GBASE LAN/WAN - )  LPUF- 120SFP -A (  CRDOL 6XFA70P10 1 -6*  10GBASE LAN/WAN - )  LPUF- 120SFP -A (  CRDOL 6XFA70 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
(( دشابیم دشابیم رظندم   رظندم   SUBCARDSUBCARD

7474

یرون یرون وو   یسم   یسم لباک   لباک یدنلبصفم   یدنلبصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7575
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 4011053 تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دازآدناب 1 - سلریاوو  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001763 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضاقت 4011053 تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دازآدناب 1 - سلریاوو  ویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

یلادبعریم 093931340161-09189315085 ناماس  ینف  سانشراک  سامت 

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاوو سلریاوو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست یا و  هنایار  یفنص  نمجنا  ربتعم  همان  یهاوگ  یاراد  پ   ، تسویپ حرش  هب  هیریما  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراظن هاگتسد  دات  اب  باسح 

1101095163000038 زاین :  هرامش 
رایرهش قرب  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست یا و  هنایار  یفنص  نمجنا  ربتعم  همان  یهاوگ  یاراد  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   ، تسویپ حرش  هب  هیریما  یرادا  نامتخاس  ویسپ  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ماجنا  زور  ود  تدم  هب  هزورپ  ماجنا  تراظن و  هاگتسد  دات  اب  باسح 

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

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

65222833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - رتیمسنارت رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف 

1101092410001449 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA010C2S11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیمسنارت رتیمسنارت رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 12 دادعت هب  50W بسچ ) 4  ) باتارفا تاو  روتکژرپرتم 200 درادناتسا 40 یسم  لوتفم  لباک 16*4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090341000154 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یقفاوت  تروصب  تخادرپ 

6641933451 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یرقاب  دیهش  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722390-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6309261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003620000015 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماس دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   FPR2110-NGFW-K9 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

داراف یتاعالطا  یاه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616834411 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرادا تیاس  نازابناج  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33286190-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33286195-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 1212 دادعت دادعت هبهب   5050 WW بسچ ) ) بسچ 44  ) ) باتارفا باتارفا تاو   تاو 200200 روتکژرپرتم   روتکژرپرتم 4040 درادناتسا   درادناتسا یسم   یسم لوتفم   لوتفم   44** 1616 لباک   لباک ناونع : : ناونع 7979

لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یلامش ناسارخ  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6309297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  رازفا و  تخس  هکبش و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003307000022 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  تاعالطا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414939568 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  تلود -  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235812-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244355-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیالفآ6307688 ینابیتشپ  تامدخ و  لاسکی   0 ارمهب  80F لدم تیگ  یتروف  هحفص 18)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6307726symantec endpoint protection v.14.3 valid1 year سوریو هحفص 18)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6307801 ( لانرتنیا هکبش  اتید  چیئوس  نیبرود (  هکبش  هحفص 67)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانرتنیا6308443 دراه  زاس و  هریخذ  هاگتسد  چیئوس ،  لماش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازهیجت  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سا6308490 یپ  وی  - دراه - چیئوس - زاس هریخذ  هحفص 67)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رازفا رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یناسرزورب ، ، یناسرزورب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8181
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نارانچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسق تخادرپ  هدوب  تیفیک  یاراد  مالقا  راک  لحم  ات  دنشورف  اب  لمح.دشاب  درادناتسا  یاراد  مالقا  هباشم ،  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093439000101 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نارانچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm داعبا  cm 6 تماخض یلیف  یسرپ  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

عبرم رتم  3,500 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

لیر قیاع  تلافسآ  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 6 تماخض  cm 40 ضرع  cm 40 لوط زمرق  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
عبرم رتم  200 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361657519 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  یادتبا  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46126544-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122344-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرپ یسرپ ینتب   ینتب شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 8282
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6307757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- عونمم ندرک  کراپ  ددع   12- عونمم آقلطم  ندرک  کراپ  ناونع  اپددع   12  ) ددع درادناتسا 30  یکیفارت  لکش  یا  هریاد  یزلف  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عونمم ندز  قوب  ددع  6

1101005934001219 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس هریاد  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه   - دنشاب اهنآ  یور  رب  یا  هتشون  نودبو  هطوبرم  دامن  تروصب  اهولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163080496

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- عونمم عونمم ندرک   ندرک کراپ   کراپ ددع   ددع   1212 -- عونمم عونمم آقلطم   آقلطم ندرک   ندرک کراپ   کراپ ناونع   ناونع اپددع   اپددع   1212  ) ) ددع ددع   3030 درادناتسا   درادناتسا یکیفارت   یکیفارت لکش   لکش یایا   هریاد   هریاد یزلف   یزلف ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
(( عونمم عونمم ندز   ندز قوب   قوب ددع   ددع 66

8383
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6308104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا هزوح  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000325 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا هزوح   هزوح یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8484
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم / دشابیم یتسویپ  تساوخرد  قبط  زاین  دروم  یاهالاک  / دشابیم تسویپ  زاین  طیارش  تاحیضوت و  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  اهالاک  لیوحت 

1101001453000090 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبآ هدنزاس  عجرم  نارامیس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  رتیپوژ  لدم   V 220 ژاتلو  W 150 ناوت یباتهم  ینابایخ   LED پمال الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه / دشابیم یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  اهالاک  لیوحت  لحم  / دشابیم یتسویپ  تساوخرد  یالاک  قباطم  سانجا  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
04431987381 کل دوعسم 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ ینمیا و  هناوتسا  خیم  لگ  ریگ  تعرس  لیبق  زا  هقطنم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097733000020 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7145617414 یتسپ :  دک  ترجه ،  لپ  رح و  لپ  لصافدح  - یلحاس نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32288301-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباتهم یباتهم ینابایخ   ینابایخ   LEDLED  پمال پمال ناونع : : ناونع 8585

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8686
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6308622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هقطنم  حطس  ناگدروخلاس  نیلولعم و  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  بسانم  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000382 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/02/03 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یداهنشیپ  تمیق  هئارا  ینوناق و  سردآ  دیق  تسا و  یمازلا  دانسا  لیذ  راکنامیپ  روآ  دهعت  یاضما  رهم و  تسویپ و  مرف  رد  جردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  مالعتسا 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  میالع  ولبات و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097733000021 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7145617414 یتسپ :  دک  ترجه ،  لپ  رح و  لپ  لصافدح  - یلحاس نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32288301-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود هقطنم   هقطنم حطس   حطس ناگدروخلاس   ناگدروخلاس وو   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت تهج   تهج رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8787

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار میالع   میالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 8888

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

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

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

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

6308852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قبط  یا  هبرگ  مشچ  ددع  دیرخ 500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094629000093 زاین :  هرامش 

یراجاغآ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

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

یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا ریاس  روتکاف و  شیپ  تمیق ،  داهنشیپ   ، مالعتسا مرف  .دشابیم  یتسویپ  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  طیارش و  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دیرخ  تبث  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا  .ددرگیم  لاطبا  یتسویپ  دانسا  دقاف  تاداهنشیپ   . ددرگ تمیق  داهنشیپ  تسویپ 

6371783117 یتسپ :  دک  دهاش ،  نابایخ  یراجاغآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  یراجاغآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663030-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52663031-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای یرادرهش   :: 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

6308869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوسای رهش  حطسرباعم  یاه  ریگتعرس  ( یزیمآ گنر   ) کیفارت یئزجود  گنر  اب  یزاس  راکشآ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000109 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

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

ددرگ ینیمخ  ماما  یرتم  تصش  رد  عقاو  یرادرهش  هناخ  ریبد  لیوحت  یکیزیف  تروصب  داتس  هناماس  یور  رب  یراذگراب  رب  هوالع  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ددع   ددع   500500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یاه   یاه ریگتعرس   ریگتعرس یزیمآ ) ) یزیمآ گنر   گنر  ) ) کیفارت کیفارت یئزجود   یئزجود گنر   گنر اباب   یزاسراکشآ   یزاسراکشآ ناونع : : ناونع 9090

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

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

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

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

6309231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشوش ناتسرهش  ولادریپ  رصیق و  تخت  یاهاتسور  یاه  یدورو  ییانشور  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094479000077 زاین :  هرامش 

رتشوش ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشوش ناتسرهش  ولادریپ  رصیق و  تخت  یاهاتسور  یاه  یدورو  ییانشور  هعسوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6451614588 یتسپ :  دک  رتشوش ،  قرب  عیزوت  تیریدم  یناقلاط  نابایخ  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218980-061  ، 36222031-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222030-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتشوش رتشوش ناتسرهش   ناتسرهش ولادریپ   ولادریپ وو   رصیق   رصیق تخت   تخت یاهاتسور   یاهاتسور یاه   یاه یدورو   یدورو ییانشور   ییانشور هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  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 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  یکیفارت (  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000468 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب 

( یربکا یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 
09105104870  : سامت هرامش 

دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسراو  لمح  هنیزه 
تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس تام   تام تسالپومرت   تسالپومرت یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههام (  هس  تخادرپ  یتسویپ  تسیل  قبط  رادشه  متسیس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000645 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32628040-0663  ، 32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( تسا تسا هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ههام (  (  ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رادشه   رادشه متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  تالک -  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف لصاح  سامت  لدنشور  یاقآ  هرامش 09153345887  اب  موزل  تروص  رد  دشابیم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090870000048 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  تالک    ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
انب لیمکت  یهدنایاپ و  سیورس :  مان 

هام 4 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

تالک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9371787671 یتسپ :  دک  ینیمخ 22 ،  ماما  شبن  تالک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34723434-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34722050-051 :: 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

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسابع زرمارفو  ینرق  نیطسلف  بعش  تهج  پآ  لور  برد  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000200 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  تسویپ  تمیق و  مالعتسا  یاه  مرف  هدش  لیمکت  نکساودشابیم  تسویپ  مالعتسا  ربارب  طیارش 

دشابیم دهشم  رد  رقتسم  یاهتکرش  اب  تیولوا 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36000612-051  ، 38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: 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

داتس داتس نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 9494

پآپآ لور   لور برد   برد بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( موس تبون   ) :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش نایاپ خیرات   00:00  - 1401/11/30 عورش :  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
23:59  - 1401/12/04

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 14:00عبنم  - 1401/12/05 دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخرک نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  سکمیات )  ) ددرت لرتنک  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب  هعجارم  (.) یزادنا هار.بصن.دیرخ   ) لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005943000674 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  - هطوبرم سانشراک  طسوت  دات  - ههام 3 یلا تخادرپ 2 - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرد نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش تهج   تهج سکمیات ) ) سکمیات  ) ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ویدار  نیبرود و  هکبش و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000549 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رطس هی  رطس  تسویپ  لیاف  امازلا   / یلصا یتناراگ  اب   NEW لانیجروا و اهالاک  هیلک   / یلام دنس  تبث  یفیک و  لرتنک  دیئات  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یدالوف سدنهم   ) هرامش 09133865853 اب  ماهبا  هنوگره  / ددرگ یراذگ  تمیق 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ویدار   ویدار وو   نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6307728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا و مرف  قبط  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  دیدج  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنودیرخدادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتسویپ دادرارق  شیپ 

1101005462000051 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( DC5TWD-IVZS(P)(H لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 41 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق شیپ  مالعتسا و  مرف  قبط  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  دیدج  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنودیرخدادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگرابو  یتساوخرد  کرادم  یتسویپ و  دادرارق  ءاضما  رهم و  مالعتسا ،  مرف  ندرک  لماک  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتسویپ

3139883678 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  مود  یالیو  ناقهد  شبن  یتشهب  دیهش  راولب  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4474422-0263  ، 34433010-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34433002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصنودیرخدادرارق   بصنودیرخدادرارق ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یتسویپ یتسویپ دادرارق   دادرارق شیپ   شیپ

9999
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تسویپ  لودج  حرش  هبدشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگ  راب 

یگنهامه 09155578250 تهج 
1101001533000096 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هزوریف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تسویپ  لودج  حرش  هبدشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگ  راب 

یگنهامه 09155578250 تهج 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: 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

 ( ( لانرتنیا لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس نیبرود (  (  نیبرود هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 100100
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6307860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  تسیل و  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  سا  یپ  وی  سکاب و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق 

1101000278000324 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس یتعنص  عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتعنص  لاتیبروا  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  Ah 42 رپمآ  INSERT POLE لدم سا  یپ  وی  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ساسا   یپیپ   ویوی   وو   سکاب   سکاب بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق
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ناهفصا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ  زنل 2/8 و  اب  ددع   75 دادعت  IPC-HDW1431T1-P-S4 نواد اوهاد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ زنل 2/8 و  اب  ددع  دادعت 15   DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 تلاب اوهاد  نیبرود 

1101004430000034 زاین :  هرامش 
ناهفصا هاگشناد  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 90 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناهفصا  هاگشناد  رابنا  لیوحت  ههامکی و  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تسویپ  زاین  یلک  حرش  اب  قبطنم  روتکاف  شیپ  تسیابیم  ناگدنهد  داهنشیپ 

8174673441 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37932770-031  ، 37932044-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37932046-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  دادعت و  ساسا  رب  هیاپ و ....  روتپادآ و  یرطاب ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000249 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  فارصنا  هلزنم  هب  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DH- IPC-DH- IPC- تلاب   تلاب اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود یتناراگ   یتناراگ وو     2 /82/8 زنل   زنل اباب   ددع   ددع   7575 دادعت دادعت   IPC-HDW1431T1-P-S4IPC-HDW1431T1-P-S4  نواد نواد اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
یتناراگ یتناراگ وو     2 /82/8 زنل   زنل اباب   ددع   ددع   1515 دادعت   دادعت   HFW2431SP-S -S2HFW2431SP-S -S2

102102

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت ساسا   ساسا ربرب   وو ....  ....  هیاپ   هیاپ وو   روتپادآ   روتپادآ یرطاب ، ، یرطاب ناونع : : ناونع 103103
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانرتنیا دراه  زاس و  هریخذ  هاگتسد  چیئوس ،  لماش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازهیجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050179000027 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنهس ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-3242 LIMITED لدم  NVR ریواصت شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

نایار کت 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دنلیات هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ  PARPLE لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

کاریژآ تراجت  نایک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هزاس ماتیپس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  هزاس  ماتیپس  هدنزاس  عجرم   S-PE24240-FDG-U لدم تروپ   POE 24 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ایوپ
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یکینورتکلا تاکرادت  هناماسرد  هرامش 1  تسویپ  رد  هدش  دیق  زاین  دروم  کرادم  هیلک  یراذگراب  لیمکت و  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا زاوها  رد  عقاو  لک  هرادا  نامتخاس  لحم  رد  ناگیار  تروصب  الاک  لیوحت  لاسرا و  دشاب و  یم  یمازلا  تلود 

6134994439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  رگراک  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340709-061  ، 33721330-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340705-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتنیا لانرتنیا دراه   دراه وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد چیئوس ،  ،  چیئوس لماش   لماش هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازهیجت   تازهیجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یپ  وی  - دراه - چیئوس - زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000779 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ هدیا  ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  یتراجت  مان   3280T لدم هتسبرادم  نیبرود  یزیر  همانرب  لباق  لاناک  زاس 32  هریخذ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

شواک هداد  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود رثکادح  هیوست  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  سا  یپ  وی  هاگتسد  چیئوس و  ددع  هارمه 3  هب  دراه  ددع  هارمه 3  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم ههام 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: 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

ساسا یپیپ   ویوی   -- دراه دراه -- چیئوس چیئوس -- زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 105105
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعجارم  تسویپ  حرش  رد  یصاصتخاو  یمومع  طیارش  هب 

نارهت حطس  رد  ییارجا  دحاو  هعبات 16  بعش  حطس  رد  هتسب  رادم  نیبرود  یشک  تکادو  لباک 
1101050381000085 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

نامتخاس 16 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک ماجنا  یدنب  تیولاو  نعت  تهج  برغ  لک  هرادا  تسارح  هرادا  هب  یروضح  هعجارم  ینوناق  تاروسک  هیلک  اب  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: 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

ناناوج شزرو 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 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000125 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

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

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: 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

بعش بعش حطس   حطس ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یشک   یشک تکادو   تکادو لباک   لباک ناونع : : ناونع 106106

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 107107
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سراف ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه  (- ددرگ یراذگراب  لیمکت و  زیر  هب  امازلا  لیاف  ) تسویپ لیاف  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  یتظافح و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  اتفا  زوجم  - هدننک نیمات  هدهعرب 

1101090270000061 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نوتیرب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نوتیارب  یتراجت  مان   NVR6B32P-N53-2H لدم هکبش  تحت   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
یدشرا یلع  هدننک 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143638565 یتسپ :  دک  هرامش 10 ،  هچوک  یبرغ  یلحاس  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2253161-0713  ، 32253161-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254093-071 :: 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

هدهعرب هدهعرب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه (-(- ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت زیر   زیر هبهب   امازلا   امازلا لیاف   لیاف )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط طقف   طقف هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   یتظافح   یتظافح مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا اتفا   اتفا زوجم   زوجم -- هدننک هدننک نیمات   نیمات

108108
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا نکسم  کناب  یرهطم  دیهش  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  هیهت  تساوخرد :  دروم  یالاک.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  زربلا 

1101003609000151 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-RX550 لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ حرش  هب  زربلا  ناتسا  نکسم  کناب  یرهطم  دیهش  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  هیهت  تساوخرد :  دروم  یالاک.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  هلاسکی  ینابیتشپ  بصن و  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  دنمشوه  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماسرد  تسویپ  روتکافشیپ  هئارا  هدنشورف 

1101003143001224 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اتسیچورپ یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   DVD عون  PCT-SR02VR150CC گنیروتینام رازفا  مرن  یارب  هتسب  رادم  نیبرود  هنوزفا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
کت اسریا  اتسیچ  رپ  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  هلاسکی  ینابیتشپ  بصن و  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسب  رادم  ریواصت  تیریدم  دنمشوه  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1101 10
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6309305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  لانرتنیا  دراه  نیبرود و  هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091318000043 زاین :  هرامش 

ناویا اضر  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64 هدننک :  رازگرب 
عجرم ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LPC5241M لدم ورپ  دنمشوه  زیاروتوم  زنل  ماد  یلسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد  هعسوت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  یرهوگ - یاقآ  سامت 09184221452  هرامش  .دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه  ههامکی - رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6941743835 یتسپ :  دک  جیسب ،  نابایخ  ناویا  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232968-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232951-084 :: 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

داتس6307416 نامتخاس  یاهمتسیسثادحا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

اهرهش6308550 یاهتسپ  یارب  یریوصت  شیاپ  یارجا  تازیهجت و  هحفص 26)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6308757 زکرم  رد  رژراش  یرطاب و  تاعالطا  شیامن  تیلباق  اب  تسپ  رد  گنیروتینام  هحفص 26)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیمکت و6309096 زیر  هب  امازلا  لیاف  ) تسویپ لیاف  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  یتظافح و  مالقا 
.تسا یمازلا  اتفا  زوجم  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  (- ددرگ یراذگراب 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم لانرتنیا   لانرتنیا دراه   دراه وو   نیبرود   نیبرود هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانرتنیا6308443 دراه  زاس و  هریخذ  هاگتسد  چیئوس ،  لماش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازهیجت  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6308061 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 7)هیهت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هام6308175 زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  .تسویپ  تاصخشم  قبط   HOCHIKIS کرام دود  روتکتد 
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6308901 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 30)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تبث  تعاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000174 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سراپ رتسگ  ناهج  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   V800 بایغ روضح و  هاگتسد   in 3/2 یا هشیش  رگشیامن  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یشیشک  دیمح   09166072250  - یلنسرپ هرامش  مقر  ندناوخ 6  ارسک و  رازفا  مرن  اب  ندش  تس  تیلباق   - ددرت تبث  تعاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت تبث   تبث تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

74-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 11  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308410 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 14:30   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیق تاصخشم  دروآرب و  قبط  ار  هدایپ  نیرباع  نیلولعم و  ددرت  تلوهس  روظنم  هب  اردص  رهش  حطس  یاهور  هدایپ  یزاس  بسانم  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن .  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  هدش 

لایر هیلوا 12.029.189.519  دروارب  غلبم 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 602.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   2.000.000

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نویسیمک  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  مود  لوا و  تبون  یهگآ  جرد  هنیزه  .یکینورتکلا 

یتسپ 7199433869 اردص  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ -  راولب  اردص -  دیدج  رهش  سراف -   :: سردآ سردآ

85193768 مان 88969737 - تبث  رتفد   02141924 - 07136414414 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6308170 تبث  هحفص 15)تعاس  ددرت  ( ددرت

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

رهش6308410 حطس  یاهور  هدایپ  یزاس  بسانم  یارجا  هحفص 15)تایلمع  ددرت  ( ددرت

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

ود6308622 هقطنم  حطس  ناگدروخلاس  نیلولعم و  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  بسانم  هحفص 56)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نامرد6308706 تشادهب و  هکبش  تهج  سکمیات )  ) ددرت لرتنک  هاگتسد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش رهش حطس   حطس یاهور   یاهور هدایپ   هدایپ یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 113113

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 16 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  هنایم  دالوف  عمتجم  تهج  یقیرزت  زوسن  ریمخ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450001024 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
AFZIR|899  | قیرح دض  زوسن  داوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 
هداز 09144239673 یلق  سدنهم  تاشرافس  ینف  سانشراک 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم هنایم   هنایم دالوف   دالوف عمتجم   عمتجم تهج   تهج یقیرزت   یقیرزت زوسن   زوسن ریمخ   ریمخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1141 14
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روپکین دیهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامشاب 09373334023 یگنهامهو  دیدزاب  تهج   . یناشن شتا  هیدات  یاراد  قیرح  دض  برد  یارجا  هیدات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ 

1101092481000026 زاین :  هرامش 
روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E240 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33697156-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) یتناراگ اب  قیرح  دض  دیسا  دلیس  ups یرتاب ددع  دادعت 23  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000582 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناراف یتراجت  مان   A 500 نایرج تدش   V 2 ژاتلو  FA دیسا دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس لحم  رد  لیوحت.یلصا  یتناراگ.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22013858-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرح قیرح دضدض   برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 115115

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یتناراگ یتناراگ اباب   قیرح   قیرح دضدض   دیسا   دیسا دلیس   دلیس upsups یرتاب   یرتاب ددع   ددع دادعت  2323   دادعت ناونع : : ناونع 1161 16

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

تسویپ6307595 لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  لک  هرادا  نامتخاس  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6307812 ءافطا  یداتس و  شفک  هحفص 30)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6307867 قباطم  هنایم  دالوف  عمتجم  تهج  یقیرزت  زوسن  ریمخ  هحفص 10)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6307916 لیاف  تاصخشم  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  ینف  دروآرب  هحفص 30)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6308061 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 7)هیهت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هام6308175 زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  .تسویپ  تاصخشم  قبط   HOCHIKIS کرام دود  روتکتد 
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اههدکشناد و6308344 سردم و  تیبرت  هاگشناد  رد  هطوبرم  یتسد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  ژراش 
( تسویپ دادرارق  قبط  ) .هس ود ، کی ، تسویپ  تامادقا  حرش  هب  هعومجم ، ریز  یاههاگباوخ 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6308513 ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  هحفص 30)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6308525 دض  برد  هحفص 10)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

قیرحءافطا6308629 متسیس  یارجاو  هحفص 30)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6308901 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 30)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6308944FM200 زاگ هیاپ  رب  قیرح  ءافطا  نالعا و  هحفص 30)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تامدخ6309045 حرش  تسیل و  قبط  قیرح  ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  ددع  ژراش 208 تست و 
.تسویپ

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6309052( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) یتناراگ اب  قیرح  دض  دیسا  دلیس  ups یرتاب ددع  هحفص 10)دادعت 23  قیرح  ( قیرح

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

یصصخت6309125 کینیلک  یلپ  کیتاموتا  یتسد و  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  دیرخ و  هحفص 30)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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 " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

زاگ6307612 لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  زاگ  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 16)تظافح  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

هام6308175 زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  .تسویپ  تاصخشم  قبط   HOCHIKIS کرام دود  روتکتد 
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  " " 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

رتسوب6307448 گید   ) هناخروتوم اهرشاوریا -  زاساوه -  یاه  هاگتسد  یرادهگن  سیورس و  یراذگاو 
 - تشگرب تفر و  یاه  لاناک  اه -  نف  تسازگا  اهروتارنژ -  یناشن - ) شتآ  پمپ  پمپ - 

 - یجورخ یدورو و  دنمشوه  کیتاموتا  یاهبرد  ماب -  تشپ  وربآ  ییانشور -  قرب و  متسیس 
یلصا نلاس  طبترم  یکیرتکلا  یکیناکم و  تاسیسات  هیلک  تاعطق  نیمات  تاریمعت و  اوه -  هدرپ 

یربرفاسم یاه  هنایاپ  هعومجم  هب  طوبرم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   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 

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

زا 131 ھحفص 85 

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


ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6307499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب ملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000236 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتوص هدننک  هضرع  عجرم   OSMO هدنزاس عجرم   OSMO یتراجت مان   DJI POCKET 2 CREATOR COMBO لاتیجید یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

Pocket 2 Combo sun0427 لدم یآ  یج  ید  یرادرب  ملیف  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ  قبط 

هرادا برد  زاوها  لیوحت 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهد ششوپ  ار  هجرد  رادار 360  هک  یوحن  هب  وردوخ  لخاد  روتینام  بقع و  هدند  روسنس  اه و  نیبرود  لماک  تس 

1101097684000589 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نارک هنن  هداز  میحر  زورهش  هدننک  هضرع  عجرم   ARENA یتراجت مان   A6203 لدم وردوخ  بقع  هدند  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهد ششوپ  ار  هجرد  رادار 360  هک  یوحن  هب  وردوخ  لخاد  روتینام  بقع و  هدند  روسنس  اه و  نیبرود  لماک  تس 

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

31466116-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094994000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6308098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19.000.000.000 دروآرب :

.تسا دوجوم  یهگا  لصا  رد  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ لخاد   لخاد روتینام   روتینام وو   بقع   بقع هدند   هدند روسنس   روسنس وو   اهاه   نیبرود   نیبرود لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 118118

یترارح یترارح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6308887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب ملیف  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000166 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هلاس کی  لقادح  یتناراگ  اب   IS USM رتم یلیم  زنل 18-135  هارمه  هب   EOS 90D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IS USM رتم یلیم  زنل 18-135  هارمه  هب   EOS 90D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نینماف یرادرهش   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوف تاصخشم  ربارب  ددع  یتراظن 5  نیبرود  یرتم  لکد 9  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050122000049 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نینماف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بونج زد  قرب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BD18-250 لدم  m 18 عافترا یزلف  قرب  لکد  هیاپ  الاک :  مان 

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

نینماف رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قوف تاصخشم  ربارب  ددع  یتراظن 5  نیبرود  یرتم  لکد 9  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6561617166 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یاهتنا  یرادهب  هاراهچ  هر )  ) ماما یرتم  یس  ماما  نابایخ  نینماف ،  نینماف ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36822020-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36822025-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120

قوف قوف تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب ددع   ددع   55 یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یرتم   یرتم لکد  99   لکد دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

عمتجم6307425 هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 16)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب6307499 ملیف  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6307577 هتسب  رادم  هحفص 67)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6307707 لیاف  قبط  ویدار  نیبرود و  هکبش و  هحفص 67)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیمات6307728 نامرد  تیریدم  دیدج  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنودیرخدادرارق 
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتسویپ دادرارق  شیپ  مالعتسا و  مرف  قبط  ناتسا  یعامتجا 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6307801 ( لانرتنیا هکبش  اتید  چیئوس  نیبرود (  هکبش  هحفص 67)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب6307860 یم  هباشم  دک  ناریا   ) یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  سا  یپ  وی  سکاب و  بصن  دیرخ و 
( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  تسیل و  قبط 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6307913 یتناراگ  زنل 2/8 و  اب  ددع   75 دادعت  IPC-HDW1431T1-P-S4 نواد اوهاد  نیبرود 
یتناراگ زنل 2/8 و  اب  ددع  دادعت 15   DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 تلاب اوهاد 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وردوخ6308019 لخاد  روتینام  بقع و  هدند  روسنس  اه و  نیبرود  لماک  هحفص 16)تس  نیبرود  ( نیبرود

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

یترارح6308098 نیبرود  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6308229 لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  دادعت و  ساسا  رب  هیاپ و ....  روتپادآ و  هحفص 67)یرطاب ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6308412 رادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانرتنیا6308443 دراه  زاس و  هریخذ  هاگتسد  چیئوس ،  لماش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازهیجت  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سا6308490 یپ  وی  - دراه - چیئوس - زاس هریخذ  هحفص 67)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش6308532 حطس  رد  هتسب  رادم  نیبرود  یشک  تکادو  هحفص 67)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب6308887 ملیف  یساکع و  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

سنارفنک6309087 نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 67)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیمکت و6309096 زیر  هب  امازلا  لیاف  ) تسویپ لیاف  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  یتظافح و  مالقا 
.تسا یمازلا  اتفا  زوجم  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  (- ددرگ یراذگراب 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6309156 هکبش  تحت  یاه  نیبرود  هحفص 67)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6309165 رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  دنمشوه  رازفا  هحفص 67)مرن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6309305 لیاف  قباطم  لانرتنیا  دراه  نیبرود و  هباشم - دک  هحفص 67)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قوف6309362 تاصخشم  ربارب  ددع  یتراظن 5  نیبرود  یرتم  لکد 9  دیرخ  هحفص 16)تساوخرد  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6307556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هنایار  هلصفنم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000020000015 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   RP-CLARLION لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم سراف  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153763514 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یزار  راولب  شبن  سردمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7262936-0711  ، 37261034-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37267483-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هنایار   هنایار هلصفنم   هلصفنم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6307615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  یرابتعا  تخادرپ  دشاب .  یم  تسویپ  تسیل  رد  لدم  زاین و  دروم  یبناج و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000279 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC VNX5100 لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  یرابتعا  تخادرپ  دشاب .  یم  تسویپ  تسیل  رد  لدم  زاین و  دروم  یبناج و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یمومع  طباور  تسایر و  هزوح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  6  ) تیابارت تیفرظ 14  شفنب  یرس  لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  کسید  دراه  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ORICO WS500U3 لدم ینیس  یزاس 5  هریخذ  تازیهجت  کاد )  ) هاگتسد کی  - 2

1101094142000007 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یمومع  طباور  تسایر و  هزوح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

این ینسحم  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD10EZEX BLUE لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

یلاسرا روتکاف  شیپ  رد  یداصتقا  هسانش  رکذ  یمسر و  روتکاف  یاراد  . . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقیقح ناگددنک  نیمات  یارب  یتایلام  همان  یهاوگ  هئارا  . 2

دیریگب سامت  هرامش 09125401611  هب  رهمگرزب  یاقآ  زادرپراک  اب  لاوس  هنوگره  تهج  .3

1417414418 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  تسایر و  هزوح  فکمه -  هقبط  رذآ -  نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112332-021  ، 61112911-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61112911-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت کاد ) ) کاد  ) ) هاگتسد هاگتسد کیکی   تیابارت -  -  - - تیابارت   1414 تیفرظ   تیفرظ شفنب   شفنب یرس   یرس لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو لانرتنیا   لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع
ینیس ینیس

124124
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  نتم 

1201004815000032 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ دادرارق  نتم  رد  جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق نتم  رد  جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم طیحم   طیحم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم کیکی   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 125125
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  نتم 

1201004815000033 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ دادرارق  نتم  رد  جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق نتم  رد  جردنم  طیارش  تاعطق و  تسیل  قبط  یزاجم  طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هیهت و   ، دادرارق دقع  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم طیحم   طیحم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم کیکی   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 126126

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

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

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

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

6308484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2.4TB 12G SAS 10K SFF HDD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N: 871507-001

دراه
1101091504001030 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نف هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   HDD 2.4 TB SAS لدم  TB 2/4 تیفرظ هنایار  ورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه   2 .42 .4TB 12G SAS 10K SFF HDD TB 12G SAS 10K SFF HDD P/N: 871507-00 1P/N: 871507-00 1 ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننار نودب  سالپ  نروس  هاگتسد  کیتاموتا و2 سالپاند  هاگتسد  1 لماشوردوخ هاگتسد  3 دادعت.دشاب یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تمدخدروم 

1101091319000170 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هرادا ) امرفراک هدهعرب  نغور  ضیوعتو  تخوس  یاه  هنیزهو  هامرد  تعاس  تدمب 300 وردوخ.ددرگ  یمدقعنم  هلاسکیدادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  تهج.دشاب  هلاسکی  هندبو  ثلاث  همیبو  کیفارت  حرط  یاراد  اهوردوخ.دشاب  یم  ( لک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6307556 تسیل  قبط  هنایار  هلصفنم  هحفص 90)تاعطق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لانرتسکا6307615 زاس  هحفص 90)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هاگتسد6307745 کی  تیابارت -  - تیفرظ 14  شفنب  یرس  لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  کسید  دراه 
ینیس یزاس 5  هریخذ  تازیهجت  کاد ) )

هحفص 90) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاجم6307895 طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هحفص 90)هیهت و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاجم6308162 طیحم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هعومجم  کی  بصن  هحفص 90)هیهت و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لانرتنیا6308443 دراه  زاس و  هریخذ  هاگتسد  چیئوس ،  لماش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازهیجت  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6308484  2.4TB 12G SAS 10K SFF HDD P/N: 871507-001(90 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

.دشاب .دشاب یمیم   تمدخدروم   تمدخدروم هدننار   هدننار نودب   نودب سالپ   سالپ نروس   نروس هاگتسد   هاگتسد 22 وو کیتاموتا   کیتاموتا سالپاند   سالپاند هاگتسد   هاگتسد 11 لماشوردوخ لماشوردوخ هاگتسد   هاگتسد 33 ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سا6308490 یپ  وی  - دراه - چیئوس - زاس هریخذ  هحفص 67)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6308568 و  رورس )   ) هدنهد سیورس  هلمج  زا  یزاس  هریخذ  هداد و  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت 
تاعالطا زاس  هریخذ 

هحفص 10) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدننار6308695 نودب  سالپ  نروس  هاگتسد  کیتاموتا و2 سالپاند  هاگتسد  1 لماشوردوخ هاگتسد  3
.دشاب یم  تمدخدروم 

هحفص 90) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفاب دالوف  لیتسا  ایحا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-م 021 یهگآ یهگآ هرامش   یلا 15هرامش تعاس 9  خروم 1401/12/01  هبنشود  زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش تیاغل 

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

6307405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاب  دالوف  لیتسا  ءایحا  تکرش  رنکسا  رتنیرپ و  رتویپماک  رورس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر درایلیم  کی  : هصقانم رد  تکرش  هدرپس  عون  غلبم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرگشدرگ یلام و  هورگ  نامتخاس  رون -  هچوک  شبن  گنهرف -  راولب  تیریدم -  راولب  دابآ -  تداعس  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 102 ای 02187700404  یلخاد 323   03431295800 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ رتویپماک   رتویپماک رورس   رورس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  رورس  دراه  یارجا  هیهت و  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000136 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09171673618 هرامش  دشابیم  یمازلا  تازوجم  تکرش و  ربتعم  کرادم  روتکافشیپ و  هئارا  .تسویپ  لیاف  حرش  هب  رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   رورس   رورس دراه   دراه یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع 130130

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hpe تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000155 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دنمجرا 09376140404 سدنهم  سانشراک : 

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

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

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هدش  یراذگراب  مالعتسا  گرب  ربارب  ( LFF-G10-DL-380  ) یپ چا  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000153 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ندش  اضما  لیمکت و  زا  دعب  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HpeHpe ناونع : : ناونع 131131

هناماس هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ربارب   ربارب ( ( LFF-G10 -DL-380LFF-G10 -DL-380  ) ) یپیپ چاچا   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم   HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000167 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش ماجنا  هاگدورف  رورس  قاتا  رد  اهرورس  یزادنا  هار  بصن و  .ههام  یتناراگ 18  یاراد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09133524161  اب  لاوس  تروص  رد  .دشابیم  دزی  هاگدورف  لیوحت  لحم 

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6307753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم   HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 133133

رورس رورس وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 134134
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( ددرگ هجوت  تسویپ  هب  امتح  رورس (  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005470000007 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان  ( EVANO-(B-1836 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

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

دشاب تسویپ  تسیل  اب  قلاطم  دیاب  امتح  مالقا  ددرگ  هجوت  تسویپ  تسیل  هب  امتح  یدقن  دیرخ  ددرگ ) هجوت  تسویپ  هب  امتح  رورس (  رتویپماک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ تسویپ  دوزفا  شزرا  تایلام  هارمه  هب  روتکاف 

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591795941

33224618-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224014-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یرتویپماک تاعطق   تاعطق وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  یرتویپماک  تاعطق  رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228002615 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  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 : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هنایار ماقرا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARZ_SP1 لدم یصخش  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
تسودنمهب ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   MAK BOSCH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هداز یداه  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   GIADA یتراجت مان   n10 لدم لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   KVM4U لدم تروپ   KVM 4 چیئوس الاک :  مان 

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

یوسوم هضارع  هدن  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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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ناهفصا ناتسا  ناقاهد  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6308426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ افطل  ددرگ  هدافتسا  یلزد  دنرب  زا  ددرگ  زیهجت  بصن و  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  هناگادج  تروص  هب   ups رورس و قانا  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف 

1201091803000001 زاین :  هرامش 
ناقاهد هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  افطل  ددرگ  هدافتسا  یلزد  دنرب  زا  ددرگ  زیهجت  بصن و  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  هناگادج  تروص  هب   ups رورس و قانا  ود  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ناقاهد رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8641699574 یتسپ :  دک  ظفاح ،  خ  ناتسلگ - راولب  ناقاهد - ناقاهد ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53337400-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53337401-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناگادج هناگادج تروص   تروص هبهب     upsups وو   رورس   رورس قانا   قانا ودود   ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6309247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هبعش رورس  هدافتسا  تهج  ههام  ربتعم 24  یتناراگ  اب  تعاس  رپمآ  تلو 100   12 دیسا )  دیل  دلیس   ) ups یرتاب ددع  دیرخ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005767000008 زاین :  هرامش 

هیمورا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DE SUTTER یتراجت مان  یدپوترا  لیرد  هرا و  دربراک   SB-600 لدم هعطق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیفم رمع  انمض  .هبعش  رورس  هدافتسا  تهج  ههام  ربتعم 24  یتناراگ  اب  تعاس  رپمآ  تلو 100   12 دیسا )  دیل  دلیس   ) ups یرتاب ددع  دیرخ 16   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب دیدج  دیلوت  خیرات  یناریا و  دیلوت  دیاب  لوصحم  ددرگ  یم  دیکات  .دشاب  لاس  یلا 5  تسیاب 3  یم  اهیرتاب 

5716889178 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ود  هبعش  ییاجر    دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33829800-044  ، 33829556-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33829556-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  نکسم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ رورس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003406000032 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  یریگرابو  هیلختو  لاسراو  لمح  هنیزه  / تسویپ تسیل  حرش  هب  کرادم  / دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ یم  تخادرپ  کناب  ناسانشراک  داتزا  سپ  الاک  هجو  / یلصا سنج  / یلصا تنامضو  یتناراگ  یاراد  / دشاب یم 

4916714539 یتسپ :  دک  تلادع 50 ،  شبن  ناروخراهانراولب  ناگرگ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32525015-017  ، 32525010-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525013-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.هبعش .هبعش رورس   رورس هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج ههام   ههام ربتعم  2424   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تعاس   تعاس رپمآ   رپمآ   100100 تلو   تلو   1212 دیسا )  )  دیسا دیل   دیل دلیس   دلیس  )  ) upsups یرتاب   یرتاب ددع   ددع   1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

// رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 138138

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ رورس هاگتسد  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003406000031 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  یریگرابو  هیلختو  لاسراو  لمح  هنیزه  / تسویپ تسیل  حرش  هب  کرادم  / دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ یم  تخادرپ  کناب  ناسانشراک  داتزا  سپ  الاک  هجو  / یلصا سنج  / یلصا تنامضو  یتناراگ  یاراد  / دشاب یم 

4916714539 یتسپ :  دک  تلادع 50 ،  شبن  ناروخراهانراولب  ناگرگ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32525015-017  ، 32525010-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525013-017 :: 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

رنکسا6307405 رتنیرپ و  رتویپماک  رورس  هحفص 97)نیمات  رورس  ( رورس

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

تسویپ6307491 لیاف  حرش  هب  رورس  دراه  یارجا  هیهت و  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  هحفص 97)زا  رورس  ( رورس

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

6307661Hpe(97 هحفص رورس  ( رورس

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

هناماس6307690 رد  هدش  یراذگراب  مالعتسا  گرب  ربارب  ( LFF-G10-DL-380  ) یپ چا  رورس  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6307712 تسیل  قباطم   HP هحفص 97)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6307753 هحفص 97)رتویپماک و  رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6308025 تاعطق  رورس و  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هناگادج6308426 تروص  هب   ups رورس و قانا  هحفص 97)ود  رورس  ( رورس

// رورس رورس هاگتسد   هاگتسد 33 ناونع : : ناونع 139139
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسد6308568 و  رورس )   ) هدنهد سیورس  هلمج  زا  یزاس  هریخذ  هداد و  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت 
تاعالطا زاس  هریخذ 

هحفص 10) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6308944FM200 زاگ هیاپ  رب  قیرح  ءافطا  نالعا و  هحفص 30)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ربتعم 630924724 یتناراگ  اب  تعاس  رپمآ  تلو 100   12 دیسا )  دیل  دلیس   ) ups یرتاب ددع  دیرخ 16 
.هبعش رورس  هدافتسا  تهج  ههام 

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

6309277/ رورس هحفص 97)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

6309301/ رورس هاگتسد  هحفص 97)3 رورس  ( رورس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا   - تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  ناسراوه  یلرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090754000118 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یریگ هزادنا  هدودحم  ناسراوه  هاگتسد  ای  لاناک  یاوه  یامد  یریگ  هزادنا  یارب   mm 400 پورپ لوط  هصخشم NTC20 Kohm و  اب  امد  یلاناک  روسنس  الاک :  مان 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   T7411B1009 ینف هرامش   C  ° 80-40-
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا   - تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  ناسراوه  یلرتنک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: 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

وردوخ6308019 لخاد  روتینام  بقع و  هدند  روسنس  اه و  نیبرود  لماک  هحفص 16)تس  نیبرود  ( نیبرود

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

ناسراوه6308586 یلرتنک  هحفص 107)متسیس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسراوه ناسراوه یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 140140
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نامرک ناتسا  رد  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ - دراه - چیئوس - هنایار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093503000019 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمرهج یناحتما  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   PRINTER LJ PRO M1212NF لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   SKU1 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
هرک هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 860 m.2 لدم  GB 500 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  یاهلیاف  قبط  دیرخ 

دشاب یم  روتکاف  خیرات  زا  دعب  هام  راهچ  تخادرپ 
یشاب میعز  سدنهم  مناخ  ینف 09132973756  تاعالطا  تفایرد 

7618844115 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  بنج  - ریبک ریما  هارراهچزادعب  - یمالسا یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110398-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32110931-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ -- دراه دراه -- چیئوس چیئوس -- هنایار هنایار ناونع : : ناونع 141141
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ناجیابرذآ قرب  یورین  دیلوت  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 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

6308018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نایفوص  یزاگ  هاگورین  کیرتکلا  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001579000078 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24076   A 10 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ گرب  رد  جردنم  تمیق  عمج  اب  هناماس  رد  جردنم  تمیق  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هدش  اضما  رهم و  تروص  هب  یتسیاب  مالعتسا  دانسا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هدش  اضما  رهم و  تروص  هب  یتسیاب  دانسا  یمامت  .دشاب  ربارب  تمیق 

5157737631 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  حایس -  هچوک  فراع -  نابایخ  رصعیلو -  یوک  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33690092-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33690326-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002961 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا لاله  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  سوینزرف  یتراجت  مان   4008S V10 زیلاید هاگتسد  گب  یب  هعطق  چیئوسورکیم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177087

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یروتاینیم یروتاینیم زویف   زویف دوید -  -  دوید  -  - DCDC  نیبوب نیبوب اباب   هلر   هلر گنیچیئوس -  -  گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یزاگ   ( ( یزاگ هاگورین   هاگورین کیرتکلا   کیرتکلا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

زیلاید زیلاید هاگتسد   هاگتسد گبگب   یبیب   هعطق   هعطق چیئوسورکیم   چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 143143
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROXIMITY SWITCH WESTLOCK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  رد  اضاقت  حرش  هب   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101096783000705 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   WESTLOCK هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   WESTLOCK یتراجت مان   BZ-2RW822-A2 لدم یکیناکم  روحم  لرتنک  چیئوس  الاک :  مان 
قرش نونف  یتعنص  تراجت  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6308888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   - نغور چیئوس  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005908 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BARKSDALE یتراجت مان   UNS1000 لدم گولانآ  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب هئارا  مدع  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هنیزه  رهشوب و  ات  لمح  - تسا هباشم  دکناریا  - ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  گرب  - دشابیم ههام  تخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  ینف 

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

23942630-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROXIMITY SWITCH WESTLOCKPROXIMITY SWITCH WESTLOCK ناونع : : ناونع 144144

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا  - - نغور نغور چیئوس   چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 145145
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دزی ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6309166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003948000546 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ورین ماف  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 14 کوب تون  دریردام  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

GREEN یتراجت مان   TUNIQ TOWER لدم رتویپماک   CPU نف الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 125 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

PHILIPS یتراجت مان   SHB6110/10 لدم ثوتولب  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 17 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نیمث رهم  اسراپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CNET یتراجت مان   CQR-980 لدم هنایار  روتینام  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   B.T.S یتراجت مان  لدم 2000  رتویپماک  سوام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   FARASOO یتراجت مان  لدم 3440  هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 7 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON یتراجت مان   DDR 3 2 GB لدم هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917697745 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دیهش  راولب  نایگنهرف -  هار  راهچ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32570511-035  ، 33144301-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244053-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 146146
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6307707 لیاف  قبط  ویدار  نیبرود و  هکبش و  هحفص 67)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6307776( ددرگ هدهاشم  تسویپ  یاهلیاف  امتح  ) تسویپ یاهلیاف  قبط  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6307801 ( لانرتنیا هکبش  اتید  چیئوس  نیبرود (  هکبش  هحفص 67)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتنیرپ6307990 - دراه - چیئوس - هحفص 107)هنایار چیئوس  ( چیئوس

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

6308018 - دوید  - DC نیبوب اب  هلر  گنیچیئوس -  هیذغت  عبنم  یزاگ  ( هاگورین  کیرتکلا  تاعطق  دیرخ 
 ( یروتاینیم زویف 

هحفص 107) چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک6308025 تاعطق  رورس و  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

زیلاید6308173 هاگتسد  گب  یب  هعطق  هحفص 107)چیئوسورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

6308431PROXIMITY SWITCH WESTLOCK(107 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

لانرتنیا6308443 دراه  زاس و  هریخذ  هاگتسد  چیئوس ،  لماش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازهیجت  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سا6308490 یپ  وی  - دراه - چیئوس - زاس هریخذ  هحفص 67)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6308541 - MINI HDMI-HDMI لباک روتینام -   - رتنیرپ سکف و  هراک  دنچ  هاگتسد  هکبش -  لباک 
- دروبیک  - تروپ هنایار 8  هکبش  چیئوس  باه  رتویپماک -  هنایار  سیک  - CCIVO هنایار سوام 

هنایار رنکسا   - LCD 15 in روتینام

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کی6308601 دادعت  وکسیس  تروپ  چیئوسو 12 هاگتسد  ود  دادعت  وکسیس  تروپ  چیئوس 24 دیرخ 
تسیمازلا روتکاف  شیپ  همیمض  انمض  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دوش6308663 یرازگراب  امتح  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ   C9200L-24P-4G-E وکسیس چیئوس 
دشابیمن دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا  NEW

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6308688  - C3750 X - 24T-S چیئوس  - C3KX-MN-10G تینوی لماش  هصقانم  ناونع   3
WS-C3750X-12S-SD

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم6308888 دکناریا   - نغور چیئوس  هحفص 107)لول  چیئوس  ( چیئوس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتیمسنارت6309042 هحفص 38)رشرپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6309166 هحفص 107)تازیهجت  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** ELECTRICAL PANEL LV: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم 

1101097684000591 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  فیعض  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدرشف ، هلر ، الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  طسوتم  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدننک ، عطق  لانیمرت ، الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  یکیناکم ، تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

07731466275*09125839698 نفلت : 

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

31466275-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ اضاقت   اضاقت لماک   لماک حرش   حرش **** 1919 زاف زاف -- مهد مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ **** ELECTRICAL PANEL LVELECTRICAL PANEL LV:: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قبطنم   قبطنم

147147
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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 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یگنهامه 09104444320  نفلت  تسویپ  لیاف  رد  یمالعا  تاصخشم  ساسا  رب  تاقلعتم  هارمهب  چوس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدارم

1101000005000248 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: 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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس  ISC زکرم یکدی  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002549 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  ینسحلاوب  سدنهم  اب 88116349  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 148148

چوس چوس   ISCISC  زکرم زکرم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6309044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

141827 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس روتکلس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/12/06 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6307485 اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** ELECTRICAL PANEL LV: دیرخ
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم 

هحفص 113) چوس  ( چوس

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

تاقلعتم6307985 هارمه  هب  چوس  هاگتسد  هحفص 113)کی  چوس  ( چوس

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

چوس6308562  ISC زکرم یکدی  تازیهجت  هحفص 113)دیرخ  چوس  ( چوس

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

چوس6309044 هحفص 113)روتکلس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چوس چوس روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 150150
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نامیلس دجسم  یمیشورتپ  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/1هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( توص کاخ و  بآ ، اوه ،  ) اه هدنیالآ  یجورخ  شیاپ  رد  یراهظادوخ  حرط  یطیحم  تسیز  یاهرتماراپ  یریگ  هزادنا  یرادرب و  هنومن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم نادیهش ، تفه  یاتسور  زا  دعب  نامیلسدجسم  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  سردآ  هب  نامیلس  دجسم  یمیشورتپ  تکرش  هناخراک  عوضوم : ماجنا  لحم 

ییالیز هژیو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقوقح و روما  دحاو  مراهچ  هقبط  کالپ 181  یبونج  یجابید  نابایخ  هواک و  راولب  نیب  تلود )  ) زودهالک دیهش  نابایخ  نارادساپ   ، نارهت تفایرد :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

02128147270 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Legal@misipcc.comسکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رانک دنورا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6308624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000084 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییاضر هیقر  هدننک  هضرع  عجرم   BEHRINGER یتراجت مان   DI 4000 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  قبط  زاین  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  مالعتسا  گرب  رد  یداهنشیپ  تمیق 

09916149710 علطم درف  سامت  هرامش 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو کاخ   کاخ بآبآ ، ، اوه ، ، اوه  ) ) اهاه هدنیالآ   هدنیالآ یجورخ   یجورخ شیاپ   شیاپ ردرد   یراهظادوخ   یراهظادوخ حرط   حرط یطیحم   یطیحم تسیز   تسیز یاهرتماراپ   یاهرتماراپ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا وو   یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن ناونع : : ناونع
(( توص توص

151151

یتوص یتوص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ون کارتفیل  هاگتسد  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربالاب اب  یا ) هلحرم   3  ) سکلپیرت لکد  رتم ) یلیم  ًاحیجرت 1500   ) رتمیلیم کخاش 1200  لوط  : تاصخشم اب  زوس  هناگود  نت  کارتفیل 3  هاگتسد  کی  دیرخ  - 

ولج غارچ  هنیآ   ، بقع هدند  غارچ  قوب   ، هب زهجم  نک  کاپ  فرب  هارمه  هب  ولج  هشیش  رپوت  کیتسال  رتفیش  دیاس  یقاحلا  متسیس  هب  زهجم  رتمیلیم  لقادح 4500 
...بقع هدند  یتوص  رادشه 

دشابیم هصقانم  هدنرب  اب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف  ، وردوخ ناریا  تکرش  تیالو  راولب  رتمولیک 4  زاریش ، : سردآ  :: سردآ سردآ

07137418291 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرب6307499 ملیف  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

شیاپ6307771 رد  یراهظادوخ  حرط  یطیحم  تسیز  یاهرتماراپ  یریگ  هزادنا  یرادرب و  هنومن 
( توص کاخ و  بآ ، اوه ،  ) اه هدنیالآ  یجورخ 

هحفص 115) توص  ( توص

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

یتوص6308624 متسیس  هحفص 115)دیرخ  توص  ( توص

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

یرادرب6308887 ملیف  یساکع و  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک6309087 نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 67)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ون6309145 کارتفیل  هاگتسد  هحفص 115)دیرخ 2  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ونون کارتفیل   کارتفیل هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  دیلک ) هحفص  سوم و  روتینام و  سیک و   ) لماک هنایار  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتنیرپ ددع  دیرخ 5   Hp501d

1101030692000500 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   HL 2700 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه دنرب  نیمه  دیرخ  هب  مزلم  ناتسرامیب  مالعا و  هاگشناد   it دحاو طسوت  یمالعا  یاهدنرب  یمامت.یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک یرازگراب  اضما و  ورهم  ور  کی  هرامش  مرف.یتعامج  سدنهم  .سنج 09133587240  لیوحت  زا  دعب  ههام  تخادرپ.دشاب 3  یم 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ   Hp501dHp501d  تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دیلک ) ) دیلک هحفص   هحفص وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک  ) ) لماک لماک هنایار   هنایار ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154
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کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6307885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000078 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   55LV77D لدم  in 55 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 155155

رتموتکرفر رتموتکرفر وتا   وتا ذغاک   ذغاک وو   هناچ   هناچ ریز   ریز ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 156156
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رابنا برد  لیوحت  ههام -  تخادرپ 10   - تسویپ تسیل  قبط  رتموتکرفر  وتا  ذغاک  هناچ و  ریز  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091090000090 زاین :  هرامش 

دهشم ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
NIHON لدم ناریا  یر  سکیا  هدننک  هضرع  عجرم  تراچوکآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 180  هتسب   50x100 mm زیاس یبلق  کوشورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

KOHDEN
هتسب 15 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 210 زیاس یکشزپ  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

لور 150 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 50 زیاس سوتسیب  یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
لور 70 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   90x90 mm زیاس  Schiller-AT1 یکشزپ فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 110 زیاس یکشزپ  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 
لور 30 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
زارف بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   90x152 mm زیاس  BAO- کیژولانآ یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

تمالس
ددع 800 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
زارف بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   90x152 mm زیاس  AAO- کیژولانآ یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

تمالس
ددع 800 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9195965919 یتسپ :  دک  ین 41 ،  هرق  راولب   – دهشم دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37281401-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37273782-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  تخادرپ 15  تسویپ -  تاصخشم  قباطم  یتعنص  روتینام  هاگتسد  دیرخ 2  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000226 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

زادرپ نایار  ناتسزوخ 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

 . تسا هدش  همیمض  تادنتسم  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 

8100  – 03133998117 یگنهامه  : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

33998402-031  ، 35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6308304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  حرش  هب  روتینام  اب  رتویپماک  هاگتسد   14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000579 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

2216748-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6308353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - FULL HD ناریا روشک  تخاس   24 زیاس LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090392000049 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  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 25 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  تاکرادت  هناماس  رد  یتناراگ  تدمو  عون  تاصخشمرکذاب ،  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلتاب یرادا  تاعاسرد  ینف  لاوسدوجو  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورفاب...و  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  .10 کالپ یگنسهوکدهشم 14 : لیوحت لحم 

.دیریگب سامت  05138409132

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 ،  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38420027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام اباب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   1414 ناونع : : ناونع 158158

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - FULL HDFULL HD  ناریا ناریا روشک   روشک تخاس   تخاس   2424 زیاس زیاس LEDLED روتینام روتینام ناونع : : ناونع 159159

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

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

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

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

6308483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000192 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6308641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  مرف  ینف و  تاصخشم  همان و  طیارش  افطل  هدش  صخشم  دک  ناریا  اب  روتینام  ددع  دیرخ 40  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم 

1101005531000032 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  مرف  ینف و  تاصخشم  همان و  طیارش  افطل  هدش  صخشم  دک  ناریا  اب  روتینام  ددع  دیرخ 40  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3817793164 یتسپ :  دک  ع ، .)  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم ، مئاق  یاهتنا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34456255-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعلاطم هعلاطم تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ مرف   مرف وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   همان   همان طیارش   طیارش افطل   افطل هدش   هدش صخشم   صخشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   روتینام   روتینام ددع   ددع   4040 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

16 116 1
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درکرهش یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6308658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیوپ روتینام  فارگونپک  بارپ  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090899000444 زاین :  هرامش 

درک رهش  یناشاک  ...ا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   PHASEIN هدنزاس عجرم   IRMA CO2 لدم گنیروتینام   optic بورپ الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( . هدننک نیمات  هدهعب  یربراب  هنیزه  دریذپ (  تروص  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32264828-038  ، 32264832-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253739-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  رتویپماک  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001338 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نژیو سکیا  رتویپماک  چنیا  روتینام 24  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم اسف  یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنج لصا  روتکاف و  تفایرد  زا  سپ  زور  هد  تخادرپ 

071-53314686 نفلت

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدنیوپ ناگدنیوپ روتینام   روتینام فارگونپک   فارگونپک بارپ   بارپ ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 162162

نژیو نژیو سکیا   سکیا رتویپماک   رتویپماک چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  رتویپماک  لماک  متسیس  هاگتسد  دادعت 7 دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005426000065 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
زاسهب رتویپماک  تامدخ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   in 65 زیاس  ST-Bs65X لدم  LED دنمشوه یسمل  هحفص  روتینام  الاک :  مان 

دزی متسیس  زاسهب  رتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  دزی  متسیس 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

یربنق 09141547120 یاقآ  هرامش  اب  تاحیضوت  زاین  تروصرد  یهاگشناد  داهج  نامتخاس  لیوحتو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لیبدرا ،  ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  یزکرم  رتفد  - افش نادیم  شبن  - ناسانشراک کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615873959

49528402-091 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33749503-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد دادعت  77 دادعت دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد تداعس 1  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد تداعس 2  گنیروتینام  هاگتسد 

هاگتسد تداعس 1  روتینام  کت  لارتناس  متسیس 
1201000383001039 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد تداعس 1  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  - 

هاگتسد تداعس 2  گنیروتینام  هاگتسد 
هاگتسد تداعس 1  روتینام  کت  لارتناس  متسیس 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هنیزه  دوش / لاسرا  یداهنشیپ  تمیق  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  ناتسرامیب / تسایر  دات  رابتعا و  نیمات  تروص  رد  ههام  تخادرپزاب 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسار یاقآ  سامت 09173712567  هرامش  دشاب / یم  هدنشورف 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6307490 تاصخشم  قبط  دیلک ) هحفص  سوم و  روتینام و  سیک و   ) لماک هنایار  ددع  دیرخ 5 
رتنیرپ ددع  دیرخ 5   Hp501d

هحفص 117) روتینام  ( روتینام

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

رورس6307753 هحفص 97)رتویپماک و  رورس  ( رورس

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

هحفص 117)روتینام6307885 روتینام  ( روتینام

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

رتموتکرفر6307987 وتا  ذغاک  هناچ و  ریز  هحفص 117)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

وردوخ6308019 لخاد  روتینام  بقع و  هدند  روسنس  اه و  نیبرود  لماک  هحفص 16)تس  نیبرود  ( نیبرود

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

یرتویپماک6308025 تاعطق  رورس و  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

روتینام روتینام کتکت   لارتناس   لارتناس متسیس   متسیس گنیروتینام -  -  گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد فارگویدراکورتکلا   - - فارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 165165

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

یتعنص6308119 روتینام  هاگتسد  هحفص 117)دیرخ 2  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6308304 اب  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 117)14  روتینام  ( روتینام

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

دشاب6308353 یم  هباشم  دک  ناریا   - FULL HD ناریا روشک  تخاس   24 زیاس LED هحفص 117)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینام6308483 سیک و  هحفص 117)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

6308541 - MINI HDMI-HDMI لباک روتینام -   - رتنیرپ سکف و  هراک  دنچ  هاگتسد  هکبش -  لباک 
- دروبیک  - تروپ هنایار 8  هکبش  چیئوس  باه  رتویپماک -  هنایار  سیک  - CCIVO هنایار سوام 

هنایار رنکسا   - LCD 15 in روتینام

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاصخشم6308641 همان و  طیارش  افطل  هدش  صخشم  دک  ناریا  اب  روتینام  ددع  دیرخ 40  تساوخرد 
.ددرگ هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  مرف  ینف و 

هحفص 117) روتینام  ( روتینام

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

ناگدنیوپ6308658 روتینام  فارگونپک  بارپ  ددع  هحفص 117)4  روتینام  ( روتینام

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

لرتنک6308757 زکرم  رد  رژراش  یرطاب و  تاعالطا  شیامن  تیلباق  اب  تسپ  رد  گنیروتینام  هحفص 26)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نژیو6309030 سکیا  رتویپماک  چنیا  هحفص 117)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

تسیل6309065 قبط  تاصخشم  رتویپماک  لماک  متسیس  هاگتسد  دادعت 7 دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
یتسویپ

هحفص 117) روتینام  ( روتینام

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

هتسب6309165 رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  دنمشوه  رازفا  هحفص 67)مرن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6309166 هحفص 107)تازیهجت  چیئوس  ( چیئوس

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

روتینام6309392 کت  لارتناس  متسیس  گنیروتینام -  هاگتسد  فارگویدراکورتکلا  - هحفص 117)هاگتسد  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

عمتجم6307425 هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 16)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانرتنیا6308443 دراه  زاس و  هریخذ  هاگتسد  چیئوس ،  لماش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازهیجت  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سا6308490 یپ  وی  - دراه - چیئوس - زاس هریخذ  هحفص 67)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیمات6307728 نامرد  تیریدم  دیدج  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنودیرخدادرارق 
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتسویپ دادرارق  شیپ  مالعتسا و  مرف  قبط  ناتسا  یعامتجا 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6307974sQL Server یشزومآ ریسم  لک  یشزومآ  هرود  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ6308155 ریواصت  تیریدم  ویشرآ و  ناونع   DVD رازفا مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6308224 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6308633ican یرادا نویساموتا  ربراک  سنسیال  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نژیو6309030 سکیا  رتویپماک  چنیا  هحفص 117)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

6309055(. تسویپ لودج  قبط   ) هکبش زاین  دروم  رازفا  تخس  رازفا و  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم6309161 رایتسد  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیرخ ، هحفص 18)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6309165 رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  دنمشوه  رازفا  هحفص 67)مرن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روشک6309271 لک  یشخبناوت  زکارم  یزادنا  هار  بصن و  یشخبناوت -  عماج  رازفا  مرن  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش و6309297 تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  دادرارق 
رازفا مرن  رازفا و  تخس 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دشاب6307860 یم  هباشم  دک  ناریا   ) یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  سا  یپ  وی  سکاب و  بصن  دیرخ و 
( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  تسیل و  قبط 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6307740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  سرادم  تهج  روتکزورپ  وئدیو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003783000023 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   35   3 حطس   3 هجرد زربلا (  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155875611 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  ورس ، نابایخ  تثعب ، نادیم  لامش  علض  هیمیظع ، جرک ، جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32518802-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531662-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکزورپ6307740 وئدیو  هحفص 130)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکزورپ روتکزورپ وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 166166
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