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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 دنفسا   دنفسا هبنشکی  77   هبنشکی 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   309,440هکس , 000309,440 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   426رالد ,810426 تاراما810, تاراما مهرد   ,139مهرد 0 10139, 0 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   287,030هکس , 0 16287,030 , 0 ایلارتسا16 ایلارتسا رالد   356رالد ,400356 سیئوس400, سیئوس کنارف   559,600559,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,164هکس 000 , 000164, 000 , اداناک000 اداناک رالد   392رالد ,900392 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   139,380139,380لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 11هکس 1 , 000 , 0001 1 1 , 000 , وروی000 ژورن549,740549,740وروی ژورن نورک   50نورک ,60050 ,600

رایع رایع   1818 یالط   26یالط ,80 1 , 00026 ,80 1 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ629,320629,320دنوپ نپاژ نینی   دصکی   386,870386دصکی ,870

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((230230))
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( یهگآ دادعت 26  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 14  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 62  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 94

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 94

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 104

( یهگآ دادعت 28  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 110

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( 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 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 30  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

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

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

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

( یهگآ دادعت 24  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 10  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 165

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 174

( یهگآ دادعت 11  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 180

( یهگآ دادعت 11  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 185

( یهگآ دادعت 27  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 190

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 209
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 209

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 209

( یهگآ دادعت 18  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 211

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 215

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 218

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 218
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یا  هلحرم  کی  مود  تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م 1401/628 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  نیوخراد  هقطنم   DCS متسیس یکینورتکلا  یاهدرب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 90.000.000.000 غلبم 

یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 4.500.000.000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  .یکینورتکلا 

:: سردآ سردآ

06132123181  - 06153526179  - 02188901050: الاک روما  تاکرادت و   :: نفلت :: AOGC.IR www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: AOGC.KALA@AOGC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  رتسگ  هزاس  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094845000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336573 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ICSS لرتنک یاه  متسیس  جیکپ  لیمکت  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رسناگرحب  کقاتا  ناجیدنه و  هژورپ   WHP08 وWHP07 یاهوکس

سراف  جیلخ  رتسگ  هزاس  نیبم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 ICSS لرتنک یاه  متسیس  جیکپ  لیمکت  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

رسناگرحب کقاتا  ناجیدنه و  هژورپ   WHP08 وWHP07 یاهوکس

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  سابعردنب ، برغ  یرتمولیک  37  ، 7934174715 یتسپ :  دک  ناجیدنه ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهدرب   یاهدرب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

WHP08WHP08 وو   WHP07WHP07  یاهوکس یاهوکس   ICSSICSS لرتنک لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس جیکپ   جیکپ لیمکت   لیمکت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/141 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  رثکادح 10   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APN مدوم دیرخ RTU و  هزورپ  هب  طوبرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  14/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

34496274-04134448095 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاس هوبنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/12/7  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز ون  مدرم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ زا  یکی  رد  یناشن  شتآ  هیدأت  ذخا  یرامعم و  هینبا و  ینمیا  دراوم  قیرح و  ءافطا  مالعا و  یلیمکت  تایلمع  ماجنا  حلاصم و  هیهت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز ناتسا  رد  دوخ  یاه 

لایر  درایلیم  دروآرب 6.5 
هام ارجا 2  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هعطق 258 یبرغ  لوا  یزاریش  یرح - نابایخ  - رهشابیز - ناجنز سردآ   :: سردآ سردآ

02433745362 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APNAPN  مدوم مدوم وو     RTURTU  دیرخ دیرخ هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم ناونع : : ناونع 33

یناشن یناشن شتآ   شتآ هیدأت   هیدأت ذخا   ذخا وو   یرامعم   یرامعم وو   هینبا   هینبا ینمیا   ینمیا دراوم   دراوم وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 218 ھحفص 6 
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ریناوت تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334531 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریناوت تکرش  یداتس  یاه  نامتخاس  رد  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رازه تسیب  دصشش و  نویلیم و  تفه  هاجنپ و  دصتفه و  درایلیم و  کی   ) لک 1,757,620,975 غلبم  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر جنپ ) داتفه و  دصهن و  و 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335075 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داژن  یفابل  ناتسرامیب  ینمیا  هیدیئاتذخا  یاهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

داژن یفابل  ناتسرامیب  ینمیا  هیدیئاتذخا  یاهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب  هناخریبد  لیوحت  فلا  تکاپ  کیزیف  نیمضت :  تاحیضوت 

یلاتیجیدءاضما  رهم و  یاراد  تاکاپ  هیلک 
یراذگراب لیاف  کی  رد  تکاپ ب  کرادم  هیلک 

یشهاوخ سدنهم   09122504527 یگنهامه تهجدشاب  یم  یمازلادیدزاب  لحم  زا  دیزاب  تمیق  هئارازا  لبق 
تسویپ 

16:00 تعاس : 1402/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داژن یفابل  ناتسرامیب  ناتسوب 9و10  شبن  درف  رادیاپ  نارادساپ خ  خ   ، 1666663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335079 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داژن  یفابل  کینیلک  یلپ  ینمیا  هیدیئاتذخا  یاهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

داژن یفابل  کینیلک  یلپ  ینمیا  هیدیئاتذخا  یاهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  بصن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب  هناخریبد  لیوحت  فلا  تکاپ  کیزیف  نیمضت :  تاحیضوت 

یلاتیجیدءاضما  رهم و  یاراد  تاکاپ  هیلک 
یراذگراب لیاف  کی  رد  تکاپ ب  کرادم  هیلک 

23602099 یشهاوخ سدنهم   09122504527 یگنهامه تهجدشاب  یم  یمازلا  لحم  زا  دیزاب  تمیق  هئارازا  لبق 
تسویپ 

16:00 تعاس : 1402/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داژن یفابل  کینک  یلپ  ناتسوب 8و9  شبن  نارادساپ   ، 1666663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

231-11-1401  - فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334005 :: هرازه هرازه ::دکدک   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

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.za.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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 77

یرون یرون وو   یسم   یسم لباک   لباک یدنلبصفم   یدنلبصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نهآ بوذ  نداعم  شیوپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pmzaco.com :: عبنم خرومعبنم رهظ  12 تعاس : هبنشراهچ   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... چپ و قرب ،  ظفاحم  کیتورکیم ،  کر ،  چیئوس ،  رتور ،  فیدر  دیرخ 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 210  36241412 :: نفلت :: www.pmzaco.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bk.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSLAM-MA5616 هاگتسد دیرخ 44  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو چپچپ   قرب ،  ،  قرب ظفاحم   ظفاحم کیتورکیم ،  ،  کیتورکیم کرکر ،  ،  چیئوس ،  ،  چیئوس رتور ،  ،  رتور فیدر   فیدر   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

DSLAM-MA5616DSLAM-MA5616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

211-10-1401  - فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334891 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزار و ناتسرامیب  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا 

ناشنهام نواعت  هعسوت  کناب 

:: 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

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335378 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ  یرادهگن و  هارمه  هب  ( VPN یزاجم یصاصتخا  هکبش   ) میس یب  یروانفرب  ینتبم  نابیتشپ  یطابترا  سیورس  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یرادهگن و  هارمه  هب  ( VPN یزاجم یصاصتخا  هکبش   ) میس یب  یروانفرب  ینتبم  نابیتشپ  یطابترا  سیورس  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یمالسا یروهمج  کرمگ  نامتخاس  یمویق - دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -   ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: 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

یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

هبهب ( ( VPNVPN  یزاجم یزاجم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش  ) ) میس میس یبیب   یروانفرب   یروانفرب ینتبم   ینتبم نابیتشپ   نابیتشپ یطابترا   یطابترا سیورس   سیورس نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هارمه   هارمه

1212
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigtc.ir :: عبنم :: 1402/01/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335649 :: هرازه هرازه :: 1402/01/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز جونهک و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکارم  یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

72/03-1401/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 14   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  حبص  تعاس 9:30  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336618 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زر  حبص  تعاس 10  سار   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 3  یارب   Eutelsat 21B هراوهام یور  یزترهاگم  یاضف 9  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   11/997/600/000 نیمضت : 

الاک روما  لک  هرادا  یجراخ  دیرخ  تیریدم  مراهچ  هقبط  مج ، ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا  نابایخ  یو  کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع   ، یلو نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

22167053 :: 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

6336597APN مدوم دیرخ RTU و  هژورپ  هب  هحفص 5)طوبرم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هلول هلول طوطخ   طوطخ یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زکارم   زکارم یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

Eutelsat 2 1BEutelsat 2 1B هراوهام   هراوهام یور   یور یزترهاگم   یزترهاگم یاضف  99   یاضف هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1414
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ناتسا بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و 

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092956000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندعم راگزور   :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334251 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ ) ) هشیش ردوپ  رنیت و  یکیفارت ، درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   3,730,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - رهشناریا رهش  ناتسچولب -  ناتسیس و  ناتسا   ، 9916913163 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لک هرادا  هناخریبد  رهشناریا - )  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

3-05837220851 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001000282000142 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335183 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ...( ) دیبسالگ و گنر ، دیرخ   ) یشک طخ  تراظن  اه و  هتشون  طخ  یقفا و  مئالع  یئزج و  ود  مرگ /  درس /  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیدجت )  ...( ) دیبسالگ و گنر ، دیرخ   ) یشک طخ  تراظن  اه و  هتشون  طخ  یقفا و  مئالع  یئزج و  ود  مرگ /  درس /  یشک  طخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,335,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,766,750,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دیبسالگ دیبسالگ )) هشیش هشیش ردوپ   ردوپ وو   رنیت   رنیت یکیفارت ، ، یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

وو اهاه   هتشون   هتشون طخطخ   وو   یقفا   یقفا مئالع   مئالع وو   یئزج   یئزج ودود   مرگ /  /  مرگ درس /  /  درس یشک   یشک طخطخ   یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یشک یشک طخطخ   تراظن   تراظن

1616
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000112 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336485 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمالسا )  ) دابآ دمحا  یجورخ  هطقن  یزاس  نمیا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( رهشمالسا  ) دابآ دمحا  یجورخ  هطقن  یزاس  نمیا  تایلمع  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,094,875,139 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگتسیا یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنوامد  نابایخ  نارهن   ، 1647815981 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001162000260 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336513 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ  ناتسا  یاهروحم  رد  اه  نآ  یزاسدرادناتسا  اه و  هاک  تعرس  یارجا  تهج  تلافسآ  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نالیگ  ناتسا  یاهروحم  رد  اه  نآ  یزاسدرادناتسا  اه و  هاک  تعرس  یارجا  تهج  تلافسآ  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
36,145,168,820 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,808,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/03/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ   ، 4163863547 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجورخ یجورخ هطقن   هطقن یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

یزاسدرادناتسا یزاسدرادناتسا وو   اهاه   هاک   هاک تعرس   تعرس یارجا   یارجا تهج   تهج تلافسآ   تلافسآ هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 218 ھحفص 13 
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(( 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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  دیدمت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

170  / م  - 1401/3269 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336579 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ پآ  دلوف  الاب  تعرس  وشات  برد  هاگتسد  یزادنا 13  هار  بصن و  نیمات ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ تبون  کی  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  هلصاو  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش  لایر -  هدرپس 900.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  همانزور 

یاهزور رد  تالماعم  نوی  نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش  : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ
یلا 15 تعاس 8  زا  یراک 

یلخاد 4021 :: 05133563050 و 9-05133563501  نفلت :: www.ikkco.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

پآپآ دلوف   دلوف الاب   الاب تعرس   تعرس وشات   وشات برد   برد هاگتسد   هاگتسد یزادنا  1313   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 218 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001416000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:59هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336523 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادگنلج )  نادرک و  یاه  دنب  یریوصت ( شیاپ  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 ( رادگنلج نادرک و  یاه  دنب  یریوصت ( شیاپ  متسیس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,271,250,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسوب هچوک  مرا  راولب  رهشرهم  جرک   ، 3186717598 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

کشمیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005377000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336530 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشمیدنا  ناتسرهش  یرهش  تافلخت  تبث  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  کشمیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کشمیدنا  ناتسرهش  یرهش  تافلخت  تبث  نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,375,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف جیلخ  نادیم   ، 6481951777 یتسپ :  دک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

کشمیدنا کشمیدنا ناتسرهش   ناتسرهش یرهش   یرهش تافلخت   تافلخت تبث   تبث نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 218 ھحفص 15 
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ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   AVER هدنزاس عجرم   EVC 150 Pro لدم سنارفنک  یریوصت  یتوص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000138 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زادرپهب هارمه  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  سنارفنک  ویدیو  هکبش  اکوش  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  ینامزاس  تاسلج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

یراذگ راب  متسیس  ردو  لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ،

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 218 ھحفص 16 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه دکناریا  رد  جردنم  دنرب  دک و  اب  الاک  تسیاب  یم  اقیقد  .تسویپ  گرب  قباطم  سنارفنک  وئدیو  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هیارا  تسویپ  گرب 

1101092258000243 زاین :  هرامش 
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگیاپ هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم   MC88 لدم  in 15/8 زیاس اردص  یسنارفنک  وشات  روتینام  الاک :  مان 
نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا تسویپ  یاه  دکناریا  رد  جردنم  دنرب  دک و  اب  الاک  تسیاب  یم  اقیقد  .تسویپ  گرب  قباطم  سنارفنک  وئدیو  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  یسررب  تمیق  ، نایناریا اردص  نیون  دنرب  اب  الاک  داهنشیپ  هیارا  مدع  ای  تسویپ و  گرب  اب  تریاغم  ای  داهنشیپ و  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وشات وشات روتینام   روتینام  - - سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد لاتروپ  یزادنا  هار  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004555000071 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  اب  قباطم  یتسیاب  تامادقا  هیلک.دنیامن  لاسرا  خساپ  تسویپ  هب  هدومن و  اضما  رهم و  ار  تسویپ  تسیل  یتسیاب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ  تروص 

عراز یاقآ  بانج   091335648732 سامت : هرامش 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31453662-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلخاد یلخاد لاتروپ   لاتروپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2424

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 18 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یط  تمیقزیر  مالعا و  یلک  تمیق  یتسویپ *  لیاف  ینف  تاصخشم  * تسارح لاوریاف  هاگتسد  هس  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپ  رد  روتکاف 

1101001022002600 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیهامابزاین  * هدننک نیمات  هدهع  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه   * هرادا ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپدادرارقدافم  قباطم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فیس 88113519. تاعالطا  یمازلا * اصافم  هئارا  ودادرارق  دقع  صیخشت  تروص  رد  تمدخ 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هسهس   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2525
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تسایر ناینب  شناد  داصتقا  یروانف و  یملع ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یروهمج

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sanbox تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ  طیارش  تیاعر 

1101003174000159 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  ناینب  شناد  داصتقا  یروانف و  یملع  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sanboxKaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sanbox ناونع : : ناونع 2626
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یتایلام روما  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 12 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیرات 1402/01/01 زا  هام  تدم 12  یارب  هیناث ) رب  تیاب  اگم  تعرس (20  رپ  تنرتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  تیاغل 1402/12/29 

1101001216000189 زاین :  هرامش 
یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تامدخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.شناد  تیریدم  اهداهنشیپ و  ماظن  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگ یم  تروص  دادرارق  بلاق  رد.دشابیم  تسویپ  مئامض 

1101001022002595 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

ساسا رب  تامدخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.شناد  تیریدم  اهداهنشیپ و  ماظن  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد باسحاصافم  همان و  تنامض  هب  زاین   ) دریگ یم  تروص  دادرارق  بلاق  رد  نآ  هب  طوبرم  یاه  تخادرپ  تامدخ و  ماجنا.دشابیم  تسویپ  مئامض 

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس رپرپ   تنرتنیا   تنرتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2727

شناد شناد تیریدم   تیریدم وو   اهداهنشیپ   اهداهنشیپ ماظن   ماظن رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2828

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/258/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ هیحان 1   ftth و sip phoe شورف یبایرازاب ،  یشک ،  میس  یرادهگن ،  یریاد ، 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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/259/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ هیحان 2  نوف  بیسو   ftth شورفو یبایرازاب  یشک  میس   - یرادهگن یریاد - 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

ftthftth وو     s ip phoes ip phoe شورف   شورف یبایرازاب ،  ،  یبایرازاب یشک ،  ،  یشک میس   میس یرادهگن ،  ،  یرادهگن یریاد ، ، یریاد ناونع : : ناونع 2929

نوف نوف بیسو   بیسو   ftthftth شورفو   شورفو یبایرازاب   یبایرازاب یشک   یشک میس   میس  - - یرادهگن یرادهگن یریاد - - یریاد ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000245 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرارطضا قرب  تینما و  هکبش ،  تازیهجت  اه و  سیورس  اهرور ،  ینابیتشپ سـ دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166118603 .دیئامرف لصاح  سامت  همینغوب  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  تهج  / دوش یراذگ  تمیق  نآ  ساسا  رب  هعلاطم و  تسویپ  لیاف 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334915 :: 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
1101005014000084 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبنشراهچ یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح  زاین  دروم  دانسا  کرادم و  تاکاپ ، .دوش  هجوت  تاکاپ  لیوحت  یدنبنامز  تسویپ و  یاه  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  لیوحت  یشخبناوت  نامرد و  تشادهب  تنواعم  هناخ  ریبد  هب  خروم 1401/12/10 

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

ینابیتشپ ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3131

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 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام یرادا و  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003358000029 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/12/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تهج  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
083: سامت یاه  هرامش 

38251060
38250606
38250605
38251099

 : یتسپ دک  یمالسا ،  داشراو  گنهرف  لک  هرادا  - لالقتسا امنیس  بنج  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715663487

8238374-083  ، 38238402-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38238378-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام وو   یرادا   یرادا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصختردام  تکرش  تیاس  بو  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000373 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا تسویپب  حرش   :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاسمش 09171470048 مناخ  هباشم - دکناریا  - دقن تخادرپ  یناتسرامیب - یاه  صخاش  شیاپ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030090000511 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح قرب   قرب یورین   یورین دیلوت   دیلوت یصصختردام   یصصختردام تکرش   تکرش تیاس   تیاس بوبو   هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3434

یناتسرامیب یناتسرامیب یاه   یاه صخاش   صخاش شیاپ   شیاپ 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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نانمس ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003138000037 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 200 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519834875 یتسپ :  دک  یرادا ،  عمتجم  ملعم  نادیم  نانمس –  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33441115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441468-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP تاصخشم اب  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000194 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا و یروانف  رتفد  رد  یزادنا  هار  بصن و   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 2 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام رثکادح 2  روتکاف  باسح  هیوست  - 4 تاطابترا )

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

تسویپ تسویپ   RFPRFP  تاصخشم تاصخشم اباب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  رتنساتید  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000185 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712111: یمیدن یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی دزی ناتسا   ناتسا رتنساتید   رتنساتید یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335454 :: 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
1101005014000085 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خروم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح  زاین  دروم  کرادم  تکاپ و  .دوش  هجوت  تکاپ  لیوحت  یدنبنامز  تسویپ و  یاه  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  لیوحت  یشخبناوت  نامرد و  تشادهب  تنواعم  هناخریبد  هب   1401/12/10

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

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 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FG -200F لاوریاف هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، هلاسکی ینابیتشپ  گیفناک ،  اب 

هلاسکی نیالفا  سنسیال  تیدپا و  هارمه 
1101094619000547 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-100F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یاقآ  اب  ینف  تالاوس  تباب  تسویپ و  تاصخشم  اب   UTM هاگتسد کی  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09131443009 .دیریگب سامت  دنمشوه 

1101090889000059 زاین :  هرامش 
مب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771967 یتسپ :  دک  مب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادا  تیاس  یئاجر  دیهش  راولب  نارادرس  نادیم  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344607-034  ، 44341120-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44340847-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی نیالفا   نیالفا سنسیال   سنسیال وو   تیدپا   تیدپا هارمه   هارمه هلاسکی ،  ،  هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ گیفناک ،  ،  گیفناک اباب     FG -200FFG -200F لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 4040

UTMUTM  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یرهش  ینیرفآزاب  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسگ هکبش  یتناراگ  ینابیتشپ  هارمه  هب  هلاسکی   SG230 لاوریاف دراگ  لوف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001039000011 زاین :  هرامش 

ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  زاین  هب  خساپ  رد  اتفا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتسگ رتسگ هکبش   هکبش یتناراگ   یتناراگ ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   هلاسکی   هلاسکی   SG230SG230 لاوریاف   لاوریاف دراگ   دراگ لوف   لوف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4242
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دمحاریوب هیولیگهک و  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم رازفا  مرن  لماک  کپ  کی  تیابارت و  دراه 1  ددع  کی  رگپاچ و  ددع  لماک و 4  تاقلعتم  اب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تسویپ  تساوخرد 

1101000185000019 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تشر هناماس  بیس  هدننک  هضرع  عجرم   SIB0096 لدم  LCD روتینام اب  یصخش  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن مالعا  هدوزفا  شزرا  تایلام  هارمه  ار  لک  تمیق  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  امازلا  اه  تمیق  روتکاف 

.دشاب یم  هدنرب  رگ  هصقانم  هدهعرب  نامزاس  رابنا  ات  لمح  هنیزه 
یناحور یاقآ  سامت 09173418466  هرامش 

7591741431 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  - یرهطم راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334622-074  ، 33337281-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337281-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن لماک   لماک کپکپ   کیکی   وو   تیابارت   تیابارت   11 دراه   دراه ددع   ددع کیکی   وو   رگپاچ   رگپاچ ددع   ددع   44 وو   لماک   لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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یزار 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 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک اب 500   Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000405 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   500500 اباب     UltimateUltimate ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110047  هرامش  نفلت ) سنسیال   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985010432 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  اکیار  زادرپ  هکبش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   KMS رورس زودنیو  سنسیال  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هتسب 90 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KMSKMS رورس   رورس زودنیو   زودنیو سنسیال   سنسیال ناونع   ناونع   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4545
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006216 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
راختفا هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم   ATLAS یتراجت مان   AA1 لدم  in 10 زیاس بآ  هیفصت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   BARRACUDA یتراجت مان  لدم 310  هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   BARRACUDA یتراجت مان  لدم 610  هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتلیف   رتلیف بوبو   بآبآ - - هیفصت   هیفصت رتلیف   رتلیف -- لزید لزید ناسین   ناسین اوه   اوه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

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

6336108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دهاوخن  یسررب  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .ددرگ  همیمض  تسیاب  یم  یداهنشیپ  هتسب  تسویپ  گرب  قباطم  انیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000245 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون هجنگ  ینامزاس  یاوتحم  دانسا و  ویشرآ  تیریدم و  دنمشوه  بوتحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

فیرش کت  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  فیرش  کت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  باسح  اصافم  لیوحت و  بصن و  .هلاس  سنسیال 5  ینابیتشپ و  .دنفسا  لیوحت 23  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینامزاس ینامزاس یاوتحم   یاوتحم وو   دانسا   دانسا ویشرآ   ویشرآ وو   تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه بوتحت   بوتحت هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد ینف  تاصخشم  قبط  هاچ 163 یفرصم  زاگ  رتویپماک  ولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001829 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  تسویپ  دانسا  یراذگراب  دات و 
دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

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

43122260-061  ، 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

تساوخرد تساوخرد ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاچ  163163 هاچ یفرصم   یفرصم زاگ   زاگ رتویپماک   رتویپماک ولف   ولف ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 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

6334290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت هب  یتسویپ  تامدخ  حرش  قبط  یمومع  عیزوت  یاهتسپ  رود  هار  زا  تئارق  ناکما  تهج  مدوم  تازیهجت  بصن  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  300

1101005298000512 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
مالعتسا 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-BMS متسیس هب  طوبرم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000188 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابرق یاقآ  سامت 24551551  هرامش  - BMS متسیس هب  طوبرم  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551584-021  ، 24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع عیزوت   عیزوت یاهتسپ   یاهتسپ رود   رود هار   هار زازا   تئارق   تئارق ناکما   ناکما تهج   تهج مدوم   مدوم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4949

-- BMSBMS متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

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

6334312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه ییامیپاوه  یریگتخوس  نزاخم  تهج   High Level Alarm یزادنا هار  بصن و  هیهت و  مود  تبون  مالعتسا  یهگآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک تفریج و 

1101091990000306 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

ساسارب نامرک  تفریج و  یاه  ییامیپاوه  یریگتخوس  نزاخم  تهج   High Level Alarm یزادنا هار  بصن و  هیهت و  مود  تبون  مالعتسا  یهگآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ راک  حرش 

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

35231191-034  ، 32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامیپاوه ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس نزاخم   نزاخم تهج   تهج   High Level AlarmHigh Level Alarm  یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5151
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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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

تسویپ هب  حرش 
1101005011000374 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 : 
1401/12/09 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   حرش   حرش تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6334579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - S/P FOR AIRPACK AIR DRYER PACKAGE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001820 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ کی  هقطنم  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 12 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094906000242 زاین :  هرامش 

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GDM-F870 لدم ددرت  لرتنک  تیگ  نامرف  رادم  درب  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالساب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  اددجم  هناماس  رد  اضما  رهم و  اب  هارمه  هعلاطم  زا  سپ  ار  یتسویپ  کرادم  نینچمه  دوش  تقد  رظندم  لدم  هب  افطل 

6316873583 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  رهم  امنیس  بنج  ملعم  راولب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226268-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53224622-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح  -  - S/P FOR AIRPACK AIR DRYER PACKAGES/P FOR AIRPACK AIR DRYER PACKAGE ناونع : : ناونع 5353

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد درب   درب ناونع : : ناونع 5454
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6334868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنماد تامازلا و  یاراد  دیرخ  یاضاقت  تیفیک -  اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  یگدروخ -  شیاپ  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  مالعتسا )  تسویپ  ینف (  یسرزاب 

1101091701001822 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدروخ یگدروخ شیاپ   شیاپ تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6334897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنماد تامازلا و  یاراد  دیرخ  یاضاقت  تیفیک -  اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  یگدروخ -  شیاپ  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  مالعتسا )  تسویپ  ینف (  یسرزاب 

1101091701001821 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدروخ یگدروخ شیاپ   شیاپ تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132596  اب  قباطم  راشف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010383 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5757
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  ینف و  تاصخشم  لودج  قبط   pepperl +fouchs مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001521 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   KFD2-STC4-1.2O لدم  PLC لرتنک یاه  متسیس   SMART Transmitter Power Supply گولانآ یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL+FUCHS هدنزاس عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   BARRIER
ددع 1 دادعت : 

1402/06/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pepperl +fouchspepperl +fouchs مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5858
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یکشزپ مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیعضو مالعا  لنپ  لوژام و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091888000010 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نپاژ ، HITACHI، HITACHI یس لا  یپ  لنپ  لرتنک  لاتیجید ، یجورخ  یدورو و  لوژام ، الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

تسا هدنشورف  اب  بصن  لمح و  هیارک 

4941715944 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  ناکریه ، راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34382112-017  ، 32470075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32470075-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیعضو تیعضو مالعا   مالعا لنپ   لنپ وو   لوژام   لوژام بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

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

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

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

6336242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  یتعنص  رالوپام  مدوم  ددع  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هناماس  تسویپو 

1101091471000203 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تینیمولیا ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOXA یتراجت مان   G315 OHSPA لدم  GSM اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماس  تسویپو  ددرگ  ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  یتعنص  رالوپام  مدوم  ددع  دادعت 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  الاک 1401/12/20  هب  زاین  حیرات 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص رالوپام   رالوپام مدوم   مدوم ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمزایندرومددع 1 زاف هس  تاوولیک  gd270)-11 لدم () invt دنرب )43a ویارد اتلد  لدمرترونیا  ، تسا هباشمالاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکدق سدنهم  09122134272 سامت.دشاب

1101001070000505 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لالب یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SHENJEN JUSTSUN SUPPLY CHAIN هدنزاس عجرم   IGBT-ARC لدم رترونیا  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رصعیلو نابایخ  سردآ.دشاب :  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ناریا و  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  ، ههامکی هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای –  دیشر  نابایخ  دامادریم –  زا  رتالاب  – 

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162388-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: 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

رترونیا رترونیا یراکشوج   یراکشوج هاگتسد   هاگتسد (- (- invtinvt دنرب دنرب )) 4343aa ویارد ویارد اتلد   اتلد لدمرترونیا   لدمرترونیا ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 :( تسویپ تساوخرد  قبط   ) یناشن شتآ  رایس  شکم  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001819 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TOHATSU یتراجت مان   VE1500 لدم یناشن  شتآ  بآ  پمپ  دربراک  گنیلپوک  تناردیه و  پاپوس  نشکاس و  گنلیش  هعومجم  الاک :  مان 

راکزیهرپ بوقعی 
تس 3 دادعت : 

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

 :( تسویپ تساوخرد  قبط   ) یناشن شتآ  رایس  شکم  پمپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  داهنشیپ  هیارا 

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

32138525-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000084 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  تساوخرد  قبط  ما 200  فا  زاگ  لوسپک  اب  قیرح  یافطا  متسیس  لماک  یارجاو  بصنو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33247581-028  ، 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ رایس   رایس شکم   شکم پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 6262

قیرح قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کناب  یاه  نامتخاس  زا  یکی  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000700 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  یدمحا  سدنهم  یاقآ  هرامش 66746427  اب  رتشیب  عالطا  بسک  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  زاین  دروم  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030090000509 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم  - دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه  - ددرگ جردروتکاف  شیپ   - یدمحا 09177423533 سدنهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رابنا  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000330 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  دیئات  زا  سپ  لیمکت و  یتسویپ  کرادم  ًامتح.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66282070-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: 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

ههام ههام 44 تخادرپ تخادرپ هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 6565

رابنا رابنا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  امازلا  /flame detector/ 0100018 روتکتید /  میلف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001286 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   LB 40/40 لدم قیرح  مالعا   UV-IR بای هلعش  روتکتد  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/12 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموب ناگدننک  نیمات  دش  دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

دنتسه تیولوا  رد 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط امازلا   امازلا //flame detector/ 0 1000 18flame detector/ 0 1000 18 روتکتید /  /  روتکتید میلف   میلف دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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انیس نبا  یزور  هنابش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلازکرم نیا  سانشراک  یگنهامه  اب  لحم  زا  دیدزاب.تسویپ  تاصخشم  هشقن و  قبط  کینیلک  قیرح  افطا  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101091246000001 زاین :  هرامش 
انیس نبا  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

ات 9 دیدزاب  تلهم.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیت  رت  دیدزاب  دقاف  یاه  دتهنشیپ  هب.تسا  یمازلازکرم  نیا  سانشراک  یگنهامه  اب  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب هعومجم  نیا  یسدنهم  سانسراک  دات  هب  دیاب  تایلمع.دشابیم  یرادا  تقو  رد  دنفسا 1401 

3813657176 یتسپ :  دک  ریت ،  نادیم 7 زا  رتالاب  یتشهب  دیهش  کارا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241064-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232250-086 :: 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

کینیلک کینیلک قیرح   قیرح افطا   افطا هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم هدش  یراذگراب  تسویپ  حرش  گرب  هب 3  راک  یئارجا  ینف و  تامازلا  اهیگژیو و  زا  یهاگآ  یارب  .تسا  هباشم  دکناربا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا راکنامیپ  اب  مزال  یاه  هیدیئات  ذخا  .دوش 

1101092313000032 زاین :  هرامش 
تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07506003 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق رد  قفاوت  قبط  تخادرپ  .تسا  هدننک  نیمات  اب  راک  رازبا  مزاول و  هیلک  هیهت  .تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  سنج  اب  هارمه  راک  لماک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یتآ هدقعنم 

4193744769 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325444-013  ، 33322143-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322143-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  رواشم  تکرش  نعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005555000062 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یبرقت  انب  اهژارتم  نوچ  دیآ  لمع  هب  دیدزاب  تارادا  زا  امتح  دادرارق  سیون  شیپ  رد  جردنم  دراوم  قبط  یناشن  شتآ  رواشم  تکرش  نعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  هب  اه  سردآ   . دشاب

1651999943 یتسپ :  دک  ناجرم پ293 ،  جرب  بنج  قرش  لانیمرت  یوربور  دنوامد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71392136-021  ، 71392100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77291608-021 :: 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

هغارم 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 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مالعتسا گربود  رد   ) یتسویپ کرادم  ربارب  یناشن  شتآ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005376000041 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هغارم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا گربود  رد   ) یتسویپ کرادم  ربارب  یناشن  شتآ  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5513613168 یتسپ :  دک  هغارم ،  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  سدق -  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222231-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37229640-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناشن یناشن شتآ   شتآ رواشم   رواشم تکرش   تکرش نعت   نعت ناونع : : ناونع 7070

یناشن یناشن شتآ   شتآ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 218 ھحفص 54 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6334301-BMS متسیس هب  طوبرم  هحفص 35)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6334422 هب  حرش  تسا  هباشم  دک  ناریا  قیرح  مالعا  هحفص 35)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  6262   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروب ردام  سویاب  یرطاب  ددع  cate5RJ45 و40  هکبش تکوس  ددع  cat5E UTP 16 و500  هکبش لباک  رتم   305 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک

1101001218000524 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL35ERO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN- BRADLEY یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا  متسیس  رلرتنک   BA1-1756 یمویتیل یرطاب  الاک :  مان 
تعنص لرتنک  لآ  هدیا  هدننک 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک دروب   دروب ردام   ردام سویاب   سویاب یرطاب   یرطاب وو     cate5RJ45cate5RJ45 هکبش   هکبش تکوس   تکوس وو     cat5E UTP 16cat5E UTP 16 هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6334038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا (. هاگتسد CICCO CATALYST 9300XE17/6-SC9300UK9)(1) ربمان تراپ  (C9300-24X-A) لدم.وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه.هباشمدک 
1101001621000434 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6582-2PA لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا (. هاگتسد CICCO CATALYST 9300XE17/6-SC9300UK9)(1) ربمان تراپ  (C9300-24X-A) لدم.وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  دعب  یراکزور  60 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلاروتکاف  شیپ.دسرب  ینفدحاودات  هبدیابالاک.هباشمدک 

یرظن هاش  02151008464 .الاک

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6334114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویسپ  تازیهجت  رتور و  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000248 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هشوخ اوآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LINKSYS یتراجت مان   WRT لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش ویسپ  تازیهجت  رتور و  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت وو   رتور   رتور دیرخ   دیرخ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7474

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

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

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

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

6334189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  زاین  لماک  حرش 

1101001276000092 زاین :  هرامش 
راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ ورتکلا  نازرف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم  GHz 5 سناکرف  MB 800 تیفرظ یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HAP ac3 لدم کیتورکیم  رتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
WAP LTE Kit لدم کیتورکیم  تنوپ  سسکا 

LHG XL 52 ac لدم کیتورکیم 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  دادعتب 20  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000263 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اهر نژیو  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   NOPC یتراجت مان   I360-VDI لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هیارا  تاحیضوت  یتسویپ و  کرادم  ساسا  رب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم ،  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روهمم  تروصب  تسیل  رودنو  تیوضع  روتکاف و  شیپ  مالعتسا ،  گرب  یتسویپ ،  تاصخشم  ندومن  همیمض  . 2 .دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000567 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33967593 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

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد   2 020 دادعتب   دادعتب تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 7676

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددع  ( دادعت 7  هب   G_822_PGS چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددع  ( دادعت 7  هب  یناراب   Soupita سکاب

1101001440000219 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
شراو نازاس  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دیراورم  یتراجت  مان  راد  حرط  موفوتسالپ   A4 زیاس سکاب  لیاف  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب هدنشورف ی  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا تاکرادت  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا ددع   ( ( ددع دادعت  77   دادعت هبهب   یناراب   یناراب   SoupitaSoupita سکاب   سکاب دشاب )  )  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ( ( ددع دادعت  77   دادعت هبهب     G_822_PGSG_822_PGS چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم

7878
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رجف کرهش  کی  هرامش  یعرف  تسپ  یزکرم و  تسپ  گنیر  تهج  یشک  لباک  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000378 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رجف کرهش  کی  هرامش  یعرف  تسپ  یزکرم و  تسپ  گنیر  تهج  یشک  لباک  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192641-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6334375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قبط  هکبش  مزاولو  یرون  ربیف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004754000043 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387145711 یتسپ :  دک  شناد ،  کرهش  یادتبا  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 14  حتف  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66282672-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66282606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعرف یعرف تسپ   تسپ وو   یزکرم   یزکرم تسپ   تسپ گنیر   گنیر تهج   تهج یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7979

SC/PCSC/PC  یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8080
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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 12 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یکشزپ  مولع  هاگشناد  داتس  تنرتنیا  سیورس  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000262000091 زاین :  هرامش 

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

465mbps دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتشون  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  هنایلاس  تمیق  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک  یرازگراب 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد داتس   داتس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 8181
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مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000172 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایاپ   9U لدم یراوید  کر  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مق  نهآ  هار  لک  هرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نهآ  هار  یزکرم  رابنا  برد  ات  الاک  لقن  لمح و 
.دوش هئارا  تمیق  نامزاس  یتساوخرد  دنرب  ساسا  رب  افطل 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-11-231 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334530 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/12/09 :: 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 ::نفلت 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

یراوید یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 8282

یرون یرون وو   یسم   یسم لباک   لباک یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 218 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p5aaaj3sky2qd?user=37505&ntc=6334518
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6334518?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zkkd4gfzlnltf?user=37505&ntc=6334530
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6334530?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  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 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرتم لور 305  شش  دشاب )  ( یم  هباشم  دک  ناریا  راد (  کولف  تست  اب   sftp 6 تک سنزگن  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000220 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سنزگن  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سنزگن  یتراجت  مان   UTP لدم  m 305 یلور هتسب   PVC شکور سنج   CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

یدشرا یلع  هدننک 
هقلح ( لور )6 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا تاکرادت  هناماس  رد  کولف  تست  یهاوگ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  سوسکن 5672  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000568 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902983 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یرتم یرتم   305305 لور   لور شششش   دشاب )  )  ( ( دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا راد (  (  راد کولف   کولف تست   تست اباب     s ftpsftp   66 تکتک   سنزگن   سنزگن لباک   لباک ناونع : : ناونع 8484

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم   56725672 سوسکن   سوسکن وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناتسرامیب  رورس  کر  شیارآ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092353000063 زاین :  هرامش 

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمح سدنهم  سامت 09127560392  هرامش 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا 

3913161155 یتسپ :  دک  قباس ، ) یامنلگ  ) ژاتیمرآ تکرش  بنج  نیسح  ماما  نادیم  نارهت  میدق  هداج  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422441-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422361-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6334698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CICO- WS-2960-24TC-L چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003065000026 زاین :  هرامش 
روشک لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1137719411 یتسپ :  دک  کالپ 207 ،  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60902280-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66746462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کرکر   شیارآ   شیارآ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8686

CICO-  WS-2960 -24TC-LCICO-  WS-2960 -24TC-L چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6334705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C9200L-48P-4G-E چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003065000027 زاین :  هرامش 
روشک لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1137719411 یتسپ :  دک  کالپ 207 ،  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60902280-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66746462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-C9200L-48P-4G-EWS-C9200L-48P-4G-E چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  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 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تالوصحم  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  یمومع  یتارباخم و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ

1101093687000160 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاهلباک  یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   12x0/5 mm^2 عطقم حطس   PVC ینوفیآ یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
لمآ

رتم 573 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  یریصم  یاقآ  نفلت 82702204  هرامش  اب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702204-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCDC یبسچ -  -  یبسچ ریغ   ریغ راکور   راکور یراوید   یراوید زیرپ   زیرپ یتارباخم -  -  یتارباخم روتکناک )  )  روتکناک یسدع (  (  یسدع یتارباخم -  -  یتارباخم یترارح   یترارح لصفم   لصفم یمومع -  -  یمومع وو   یتارباخم   یتارباخم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
کیکی بسچ   بسچ نفلت -  -  نفلت یرنف   یرنف میس   میس هه   -- جوز جوز ودود   نفلت   نفلت میس   میس میحل -  -  میحل میس   میس - - Adapter 48 VDC-  0 .38 A-  AC Adapter 48 VDC-  0 .38 A-  AC Adapter 24 VAC max 20  VAAdapter 24 VAC max 20  VA

-- گرزب   گرزب رتاک   رتاک کدی   کدی غیت   غیت رتمزاف - - رتمزاف یرپسا -  -  یرپسا هارمه   هارمه هبهب   هسهس   ودود  

8989
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006204 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ویدار الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هراوهام نتنآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یرونربیف لباک  هعومجم  الاک :  مان 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصبدیرخ.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  دات  مدعای  دات  تروص  رد  لمح  هنیزه   . تسیمازلا داتس  هناماسرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا 

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراوهام هراوهام نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 9090
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3 هجرد  ) مالیا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ  حطس 2 40 

مالیا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GNTU1520/402 تنیات مدومددع  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001519000037 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

GNTU1520/402 تنیات مدومددع  دادعت 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931311479 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  یتشهب -  دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228385-084  ، 32225555-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225454-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GNTU1520/402GNTU1520/402 تنیات   تنیات مدومددع   مدومددع   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 9191
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یوضر ناسارخ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  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 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FortiGate FG-100 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000055000051 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-100 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدش  هتساوخ  کرادم  اه و  همانیهاوگ  تاعالطا  یرازگراب  دوش .  هعلاطم  یتسویپ  کردم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لک  هرادا  رابنا  دهشم  رد  لیوحت  دوش / یم  ماجنا  یزادنا  هار  هعطق و  لیوحت  زا  سپ  هجو  زیراو 

9137953451 یتسپ :  دک  راهب 27 ،  ارعشلا  کلم  نابایخ  - یرادناتسا بنج  - راهب ارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38594001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38594005-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FortiGate FG- 100  FFortiGate FG- 100  F لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 9292
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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 12 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334900 :: 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
1101093984001825 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 9393
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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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  - 1 لماک تاقلعتم  هارمهب   RB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 802011AC سلریاو ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101093984001826 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 : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 لماک تاقلعتم  هارمهب   RB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 802011AC سلریاو ویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش 

دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 80201 1ACRB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 80201 1AC  سلریاو سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 9494
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تمیق  داهنشیپ  گرب  قبط  چیئوس  رتور و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000175 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تمیق  داهنشیپ  گرب  قبط  چیئوس  رتور و  دیرخ  - 

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

1401/12/16 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرد  دشاب  یم  یمازلا  تمیق ) داهنشیپ  گرب  اصوصخم  یتسویپ (  کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامشب 09141057715  نایمساق  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد.ددرگیم  مالعا  دودرم 

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

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس وو   رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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ناتسزوخ ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا هدنشورف  طسوت  هک  سلریاو  رتسب  یور  رب  هیناث ) رب  تیباگم  نازیم 8  هب   ) یصاصتخا تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ¬ یم

دیئامرف هعجارم  تسویپ  هب 
1101091910000014 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 8 دناب یانهپ  یصاصتخا  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

سراف دربرود 
تیاباگم 1 دادعت : 

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

.ددرگ ¬ یم ماجنا  هدنشورف  طسوت  هک  سلریاو  رتسب  یور  رب  هیناث ) رب  تیباگم  نازیم 8  هب   ) یصاصتخا تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف هعجارم  تسویپ  هب 

6153973139 یتسپ :  دک  سدق ،  ییاضق  عمتجم  بنج  سدق  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33792091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33792091-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابیات ناتسرهش  نادنز  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   88 نازیم   نازیم هبهب    ) ) یصاصتخا یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9797
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هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004877000011 زاین :  هرامش 

دابیات نادنز  هدننک :  رازگرب 
نایرافغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PROSKIT یتراجت مان   CP-376TR لدم هکبش  سرپ  راچآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PSL 2960-24 لدم  POE تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1016D لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-SF1008D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TG-3468 لدم  Gigabit هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TTK508 لدم یزلف  سنج  هکبش  راچآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1005D لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
روشک  NEXEN هدنزاس عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   mm 10/1 رطق یرتم  لوط   PVC شکور سنج   CAT6 SFTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 
رتم 80 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگرابار لیافاددجمواضماورهم  هبروهمم  لیاف  تفایردزا  سپ  ناگدننک  نیمات  تسیاب  یم  هک  تسویپ  لیافربارب  مالقا  هدوب  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن

9591744455 یتسپ :  دک  نابزرم ،  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54521090-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54521090-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  طبترم  تازیهجت  هیهت  هارمه  هب  یرون  ربیف  نژویف  تامدخ  یرون و  ربیف  یشک  لباک  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000175 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک هعلاطم  امتح  ار  تسویپ  تازیهجت  تامدخ و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هعلاطم  ار  تمیق  داهنشیپ  لمعلا  روتسد 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  رنه .  هکبش  هعسوت  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090412000158 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راکتعارز رذابا  هدننک  هضرع  عجرم  راکتعارز  رذابا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GQLITE5 لدم  GHZ 5 سناکرف میس  یب  اتید  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ظاحل سانشراک  رظن  دشاب و  یم  الاک  نیا  کالم  یناریا  یالاک  دوجو  تروصرد  رافغ .  تاجن  سدنهم  یگنهامه 09133433315  تهج  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تشهبیدرا 1402 رد  تخادرپ  زادرپراک .  ینامحر  .ددرگن 09132410082 

7616913439 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  رنهاب -  دیهش  هاگشناد  شهوژپ -  نادیم  ماما -  هارگرزب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31323062-034  ، 31323000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257165-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف نژویف   نژویف تامدخ   تامدخ وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 9898

سناکرف سناکرف میس   میس یبیب   اتید   اتید لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حلسم یاهورین  ییاضق  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  اب  قباطم  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090183000083 زاین :  هرامش 

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  هکبش  چوس  - 

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

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

 . دریگ رارق  یروانف  سانشراک  دات  دروم  یتسیاب  هدش  هئارا  تازهجت  هیلک  تسا .  یمازلا  مالعتسا  هب  نآ  ندومن  تسویپ  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامف لصاح  سامت  هرامش 09124754568  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .ددرگ  مالعتسا  تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حلسم یاهورین  ییاضق  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  میرف )  ، هیواز کنارت ،   ) هکبش ویسپ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090183000082 زاین :  هرامش 

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قباطم  میرف )  ، هیواز کنارت ،   ) هکبش ویسپ  مالقا  - 

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

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

 . دریگ رارق  یروانف  سانشراک  دات  دروم  یتسیاب  هدش  هئارا  تازهجت  هیلک  تسا .  یمازلا  مالعتسا  هب  نآ  ندومن  تسویپ  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامف لصاح  سامت  هرامش 09124754568  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .ددرگ  مالعتسا  تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( میرف میرف  ، ، هیواز هیواز کنارت ،  ،  کنارت  ) ) هکبش هکبش ویسپ   ویسپ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حلسم یاهورین  ییاضق  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  ...و ) کر  نوتسیک ، ، لباک  ) هکبش مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090183000081 زاین :  هرامش 

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قباطم  ...و ) کر  نوتسیک ، ، لباک  ) هکبش مالقا  - 

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

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

 . دریگ رارق  یروانف  سانشراک  دات  دروم  یتسیاب  هدش  هئارا  تازهجت  هیلک  تسا .  یمازلا  مالعتسا  هب  نآ  ندومن  تسویپ  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامف لصاح  سامت  هرامش 09124754568  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .ددرگ  مالعتسا  تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ...و ) ) ...و کرکر   نوتسیک ، ، نوتسیک ،، لباک لباک  ) ) هکبش هکبش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  هنهد 60 قمع 100 و  اب  تینوی   IRACK)42  ) کر یآ  کر  ددع  هیهت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000701 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  حرش  هب  هنهد 60 قمع 100 و  اب  تینوی   IRACK)42  ) کر یآ  کر  ددع  هیهت 4  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

لمح و هنیزه  یگیب .  دمحم  یاقآ  یگنهامه 02135912252  تهج  نفلت  هرامش  دشاب .  یم  یمازلا  قوف  تاصخشم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لقن و 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   6060 هنهد   هنهد وو     100100 قمع   قمع اباب   تینوی   تینوی   IRACK)42IRACK)42  ) ) کرکر یآیآ   کرکر   ددع   ددع   44 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 10  هب   Cisco WS-C3560CX-12PD-S چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000511 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C 3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  یقوذ  سدنهم  مناخ   22165731 ینف :  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق 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 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000244 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   1010 دادعت   دادعت هبهب     Cisco WS-C3560CX- 12PD-SCisco WS-C3560CX- 12PD-S چوس   چوس ناونع : : ناونع 104104

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 105105
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tainet مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000136 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

دیون تراجت  نشلگ  هدننک  هضرع  عجرم   TAINET یتراجت مان   COMET 1602/AC لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Tainet 764-404-biz.2ports میس جوز  مدوم 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ذوشیم فذح  مالعتسا  دنیارف  زا  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ 

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

tainettainet مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 106106
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ.ددرگ  دیق  هناماس  رد  لک  تمیق  افطل.هباشم  دک  ناریا.تسویپ  روتکاف  شیپ  اب  قباطم  هارمه  مدوم  ددع  دادعت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یرازگراب 

1101001017000838 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

شیک هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HARVILON هدنزاس عجرم   MIFI یتراجت مان   MIFI LR513 لدم کنابرواپ  تیلباق  اب  هارمه  اتید  مدوم  الاک :  مان 
سراپ لس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایردفص 64573068 یاقآ  سانشراک  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  * مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000265 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ابص هنایار  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   D LINK یتراجت مان   DSL2520 لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 

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

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  رد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه مدوم   مدوم ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 107107

مدوم مدوم ناونع : : ناونع 108108
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط   advantech ur5i v2 لدم  apn یتعنص مدوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000174 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط   advantech ur5i v2 لدم  apn یتعنص مدوم  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  25 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاین  تروصرد  .ددرگیم  مالعادودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرددشابیم  یمازلا  یتسویپ  کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامشب 04131073412  یناولهپ  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا 

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

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

advantech ur5i v2advantech ur5i v2 لدم   لدم   apnapn یتعنص   یتعنص مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.دشابیم  تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09134714353 .دشابیم

1101003903000920 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   GHIELMETTI هدنزاس عجرم  ادص  طبض  هاگتسد  کر  دربراک   CSF 1x48 AV 3/1 SAG لماک لنپ  چپ  الاک :  مان 

نیبوژ حرط 
تسد 4 دادعت : 

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

09134714353 .دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.دشابیم  تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57224636-031  ، 37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTP CAT6UTP CAT6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 1101 10

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم مرمر - - دربردام - - دربردام لانرتنیا - - لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه -- سیک سیک  ) ) رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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لیاف ) مالعتسا طیارش  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  قباطم  هیذغت  عبنم  مر - دربردام - لانرتنیا - کسید  دراه  - سیک  ) رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(( تسویپ

1101001105003565 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

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

دربردام الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

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

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  تسیل  رد  ...و  لنپ  چپ  یرتم -  مین  دروک  چپ  یکیتسالپ -  لبیل  اج  هکبش -  نوتسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003903000921 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   GHIELMETTI هدنزاس عجرم  ادص  طبض  هاگتسد  کر  دربراک   CSF 1x48 AV 3/1 SAG لماک لنپ  چپ  الاک :  مان 

نیبوژ حرط 
تسد 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

هدهع هب  لمح  هنیزه.شابیم  تسویپ  تسیل  رد  ...و  لنپ  چپ  یرتم -  مین  دروک  چپ  یکیتسالپ -  لبیل  اج  هکبش -  نوتسیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09134714353 .هدنشورف

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57224636-031  ، 37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ چپچپ   یرتم -  -  یرتم مین   مین دروک   دروک چپچپ   یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ لبیل   لبیل اجاج   هکبش -  -  هکبش نوتسیک   نوتسیک ناونع : : ناونع 1121 12
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  هب  تسویپ  قباطم  تاقلعتم  وکسیس 1830 و  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000315 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358041559 – 06153527283 روپ :  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو     18301830 وکسیس   وکسیس تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 113113
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

an earth tester that can utilise all measurement methods to determine earth رتست - : ترا  هاگتسد  ددع  دادعت 1  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و -  resistance

هدهع هب  لمح  هیارک  دشاب  یمن  دیرخ  یانبم  هدش  جرد  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هحفص  ساسا 3  رب  افرص  رتست  ترا  هاگتسد  ددع  دادعت 1  تهج :  اهب  مالعتسا 
هدنشورف 

1101091471000201 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  زیربت  گنوآ  یسدنهم  ینف و  تامدخ  هدنزاس  عجرم  گنوآ  یتراجت  مان   ATC-PIN8 لدم یجنرب  سنج  گنیزرب  نیپ  یدتاک  ظفاحم  الاک :  مان 
زیربت گنوآ  یسدنهم  ینف و  تامدخ 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 
کارا یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هیارک  دشاب  یمن  دیرخ  یانبم  هدش  جرد  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هحفص  ساسا 3  رب  افرص  رتست  ترا  هاگتسد  ددع  دادعت 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  الاک 1401/12/15  هب  زاین  خیرات  هدنشورف 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

an earth tester that can utilise all measurement methods toan earth tester that can utilise all measurement methods to رتست - : - : رتست ترا   ترا هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع   11 دادعت   دادعت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو - -   determine earth res is tancedetermine earth res is tance

1141 14
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ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  همیمض  لیاف  تاصصخشم  اب  الاک  روظنم  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000506 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRU-5109 لدم  cm 57 عافترا  51x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  هدوزفا  شزرا  اب  روتکاف  هئارا  تروص  رد  .دوش  هداد  لیوحت  ناجنز  رد  تکرش  رابنا  رد  هدوب و  لصا  ون و  یتسیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دماجنا لوط  هب  تسا  نکمم  الاک  دیئات  لیوحت و  زا  دعب  زور  ات 45  هیوست  دشاب . 

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85167370-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 115115
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ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  فیدر ) قبط  همیمض (  لیاف  تاصخشم  اب  الاک  روظنم  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000507 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینابعش رابج  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   1008P لدم تروپ  هکبش 80  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ینابعش رابج  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   108P لدم تروپ  هکبش 80  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

یم یمازلا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  هدوزفا  شزرا  اب  روتکاف  هئارا  تروص  رد  .دوش  هداد  لیوحت  ناجنز  رد  تکرش  رابنا  رد  هدوب و  لصا  ون و  یتسیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دماجنا لوط  هب  تسا  نکمم  الاک  دیئات  لیوحت و  زا  دعب  زور  ات 45  هیوست  دشاب . 

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85167370-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   8080 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1161 16

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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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتیار لسناریاو و  لوا  هارمه  یاهتراک  میس  ینابیتشپ  تیلباق   B622 4G+TDLTE لدم یواوه  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000183 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یچنوباص رفعج  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   W300 لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 62 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تقو رد  ینف  لاوس  تروص  رد...دوش  یرازگراب  هدش  رومهم  یراذگ و  تمیق  اددحم  جارختسا و  مرف  هنومن...دشابیم  الاک  هیوستزادعب  زور  هیوست 7  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  شنمدار  مناخ  هرامش 08337293600  اب  یرادا 

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لتیار لتیار وو   لسناریاو   لسناریاو لوا   لوا هارمه   هارمه یاهتراک   یاهتراک میس   میس ینابیتشپ   ینابیتشپ تیلباق   تیلباق   B622  4G+TDLTEB622  4G+TDLTE لدم لدم یواوه   یواوه مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 1171 17

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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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا یتعنص  هاگشناد  پیوو  هکبش  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000051 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینابعش رابج  هدننک  هضرع  عجرم   YEALINK یتراجت مان   T28 لدم یلومعم  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   48TC-L-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   AMP لدم لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نایناریا نازاسرادم  هدننک  هضرع  عجرم  کیناتم  یتراجت  مان   RPI-248-24Gat لدم یتیریدم  ریغ  تنوم  کر  هکبش  قرب  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یتسویپ  لیاف  یرازگراب  ءاضما و  قیقد  هعلاطم  - یتساوخرد یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسارح6334151 لاوریاف  هاگتسد  هس  ینابیتشپ  هحفص 15)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمومع6334290 عیزوت  یاهتسپ  رود  هار  زا  تئارق  ناکما  تهج  مدوم  تازیهجت  بصن  هحفص 35)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6334301-BMS متسیس هب  طوبرم  هحفص 35)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6334393 رپ  تنرتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  سیورس  هحفص 15)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریغتم6334635 مایپ  ولبات  لوژام  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 94)دیرخ ، لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

هاگشناد هاگشناد پیوو   پیوو هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 118118

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

ددع6334946 دادعت 1 cisco ws-c2960s-24ps-l هحفص 110)چوس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یترارح6335134 قرب  یورین  دیلوت  یصصختردام  تکرش  تیاس  بو  هحفص 15)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6335326RFP تاصخشم اب  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دزی6335429 ناتسا  رتنساتید  یزادنا  هحفص 15)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6335475 تیدپا و  هارمه  هلاسکی ،  ینابیتشپ  گیفناک ،  اب   FG -200F لاوریاف هاگتسد  کی 
هلاسکی نیالفا 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6335484UTM هاگتسد کی  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتسگ6335642 هکبش  یتناراگ  ینابیتشپ  هارمه  هب  هلاسکی   SG230 لاوریاف دراگ  لوف  هحفص 15)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6335914 متسیس  هحفص 110)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شفنب6336034 تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  هحفص 110)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص6336242 رالوپام  مدوم  ددع  هحفص 35)دادعت 20  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغتم مایپ  ولبات  لوژام  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000265 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/07 زاین :  خیرات 

نایمار رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریغتم ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات لوژام   لوژام یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 218 ھحفص 94 
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رید 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 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

6333918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلودج گنر  ولیک  قارب و3500  مین  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094421000084 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ریدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 3,500 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   AIR CAT یتراجت مان   kg 1 نتراک هساک  کت  یشاقن  هلوتسیپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7554113337 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هکلف  رید  رید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35422815-077  ، 35422766-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35422766-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095353000039 زاین :  هرامش 

هقطنم 8 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  هام  زا 3  دعب  لقادح  تخادرپ  - تسیمازلا تسویپ  کرادم  ءاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851889 یتسپ :  دک  هقطنم 8 ،  یرادرهش   - انالوم راولب  - جرک زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35860235-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35860235-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج گنر   گنر ولیک   ولیک   35003500 وو قارب   قارب مین   مین یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

یلودج یلودج یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر 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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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسمز یرادهار  تایلمع  تهج  ناتسا  حطس  یاه  هناخرادهار  هب  کمن  نت  لیوحت 2000  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000145 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشمدکناریا   . تاصخشماب  . تسویپ تسیل  قبط  ردنفاهاموکوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297001565 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص نالاب  یتراجت  مان   m 5-3 لوط زاف 3  دادعت   EGR لدم گنلیش  ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571045-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج ناتسا   ناتسا حطس   حطس یاه   یاه هناخرادهار   هناخرادهار هبهب   کمن   کمن نتنت     20002000 لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

گنلیش گنلیش وو   ریگ   ریگ هبرض   هبرض کیتسال   کیتسال وو   کیتاموتا   کیتاموتا تشگرب   تشگرب متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  هیاپ  تاقلعتم و  اب  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000238 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآ کت  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS هدنزاس عجرم   AXIS یتراجت مان   Q60-E/-C لدم یکیفارت  تراظن  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6334472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  باختنا  هباشم  دکناریا  .یعراز  یتسویپ 09378157566  کرادم  راک  روتسد  قباطم  یکیفارت 1200  هلول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005602000109 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تشدورم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاوها تیسراف   m 2/5 لوط  mm 1200 رطق سالک 3  حلسم  ینتب  هلول  الاک :  مان 

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

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم تاحیضوت / رد  هدومن و  تبث  لک  تمیق  رد  ار  غلبم  نیمه  ناگدننک  تکرش  لایر  غلبم 2.000.000.000  هب  هدش  باختنا  هجدوب  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننکرکذ ار  یلیوحت  دادعت  ژارتم و  نازیم  تسویپ 

7371876345 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  تشدورم ، یرادرهش  هر ،) ) ینیمخ ماما  نادیم  تشدورم ، سراف ، تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43223097-071  ، 43223096-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43224131-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

12001200 یکیفارت   یکیفارت هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیردراگ یشک  هیاپ  یروآ و  عمج  ، بصن ) درجورب  - دابآ مرخ  یاهناتسرهش  ینمیا  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000147 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هغارم 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 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  ربارب  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005376000042 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هغارم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  ربارب  یکیفارت  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5513613168 یتسپ :  دک  هغارم ،  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  سدق -  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222231-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37229640-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لیردراگ لیردراگ یشک   یشک هیاپ   هیاپ وو   یروآ   یروآ عمج   عمج ،، بصن بصن  ) ) ینمیا ینمیا ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 126126

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ربارب   ربارب یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

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

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

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

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

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

6335090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  ناتسا (  لک  یاهروحم  رد  زیخ  هثداح  طاقن  یزاس  نمیا  تهج  ولبات  مئالع و  هحفص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000707 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج ولبات   ولبات وو   مئالع   مئالع هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128
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لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  رکذ  لوصا  تیاعر  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ، یتسویپ حرش  قبط  تاو  غارچ 30 و 100  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگیم شرازگ  روکذم  تکرش  ، یتسویپ حرش 

1101005298000513 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 30 ناوت  S هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 2,220 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 100 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 56 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو   100100 وو     3030 غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  یاهور  هدایپ  رد  بصن  تهج  رتم  عافترا 1  هب  چنیا  یا 5  هناوتسا  یزلف  عناوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094325000119 زاین :  هرامش 

ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
داشیلک لیفورپ  هلول و  هدننک  هضرع  عجرم   kg 22 لیدنب  mm 2 تماخض  m 6 لوط رد  یزلف  بوچراچ  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

لیدنب 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ اضما  رهم و  راکنامیپ  طسوت  دیاب  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228373-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم یریوصت  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091451000004 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناتسرواجهق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8376113434 یتسپ :  دک  شورس ،  نابایخ  - ناتسرواجهق ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

93577615-031  ، 35776601-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35776444-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس یاهور   یاهور هدایپ   هدایپ ردرد   بصن   بصن تهج   تهج رتم   رتم   11 عافترا   عافترا هبهب   چنیا   چنیا   55 یایا   هناوتسا   هناوتسا یزلف   یزلف عناوم   عناوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

رباعم رباعم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیراب بآ  هقطنم  رد  یرتمیتناس  هتخاس 80  شیپ  کولب  بصن  اب  تشدهوک  رتخدلپ -  دابآ -  مرخ  ینایم  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشدهوک

1101003469000146 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینایم ینایم ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 132132
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 11 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ یعرف  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  یرپسرسو ) ریگ  هبرض  ، هرهم چیپ و   ) تاقلعتم لیردراگ و  هیاپ  لیوحتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... ناگدننکدیلوت و ناگدنشورف ، 2 دیدجت.ناتسا

1101001162000229 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/01/07 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا هضرع ی  ای  دیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ ی  یاراد  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  ار  دادرارق  عوضوم  مالقا  نیمأت  تیحالص  هک  یناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قحدشاب  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاسدأت  دروم  نینچمه  دنشاب و  دادرارق  عوضوم 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعرف یعرف یاه   یاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یرپسرس ) ) یرپسرس وو   ریگ   ریگ هبرض   هبرض ،، هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ  ) ) تاقلعتم تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 133133

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

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

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

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

6336079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهج   - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسالپومرت یکیلیرکا  یکیفارت  ییزج  کت  گنردیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09127840263 هرامش  دوش 
1101005084000080 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  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 2 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  دوش  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهج   - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسالپومرت یکیلیرکا  یکیفارت  ییزج  کت  گنردیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127840263

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسالپومرت تسالپومرت یکیلیرکا   یکیلیرکا یکیفارت   یکیفارت ییزج   ییزج کتکت   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134
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جدننس هاگدورف   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000050 زاین :  هرامش 
جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدروآرف انام  هدننک  هضرع  عجرم   D311 لدم  300x350 cm داعبا یموینیمولآ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا یوزاب  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  کرادم  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا 

1101092288006177 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  NICE هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   NICE یتراجت مان   WINGO لدم  mm 770 زیاس یموینیمولآ  سنج  ییالول  هگنلود  رد  یکیرتکلا  کج  الاک :  مان 
ملعلا نبا  رقابدمحم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  تدوع  همیب و  هیلخت ، یریگراب و  لمح ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاوها  تفن  تکرش  الاک  لیوحت  لحم 

.تسا یمازلا  هدنشورف  فرط  زا  ینف  دات  تهج  الاک  هنومن  هئارا 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب 

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

24502-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا یوزاب   یوزاب جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6334482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 1 هلاس _  ربتعم 2  یتنراگ  اب   - لحم رد  بصنو  هطوبرم  تاقلعتم  هیلک  اب  هارمه  سروک 600  ونو  دنرب  یقربوزاب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا  _ ههام

1101090930000244 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  وکتورپ  یتراجت  مان   5 ردیل لدم   86/5x136/5 cm زیاس کیناکمورتکلا  ییوزاب  کج  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هرکاذم  ینف  سانشراک  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شخبافو 09155148567 یاقآ  ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  کمایپ و  طقف  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

600600 سروک   سروک ونو   ونو دنرب   دنرب یقربوزاب   یقربوزاب کجکج   ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** تسا هباشم  دک  ناریا  ** zkt T-61 یت یک  دز  ددرت  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001141000011 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون هنایار  ید  هدننک  هضرع  عجرم   ZK TECO هدنزاس عجرم   T-57001S لدم لیتسا  دق  مامت  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** تسا هباشم  دک  ناریا  ** zkt T-61 یت یک  دز  ددرت  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  همان و  تنامض  یاراد  - لک هرادا  لحم  رد  ایوحت 

ینادزی  09156024980

9414714771 یتسپ :  دک  کالپ 218 ،  رصم -  زیزع  دیهش  هچوک  یبونج -  یتشهب  دیهش  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233485-058  ، 32743504-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32743503-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

**** تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا **** zk t T -6 1zk t T -6 1 یتیت   یکیک   دزدز   ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  یقرب  هرکرک  برد  روتوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000069 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AC-600KG کیتاموتا رد  دربراک  دیاس  لماک  روتوم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  اهروتوم  ینف  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریازا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  یرازگراب ، مدع  تروص  رد  یرازگراب و  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحا 82032012 سدنهم  سانشراک  تسویپ  تاصخشم  قبط  دنمشوه  یقرب  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897004017 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد روتوم   روتوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

دنمشوه دنمشوه یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  بختنم  بعش  تهج  یقرب  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000068 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا هزیناولاگ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  یقرب  هرکرک  برد  ینف  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  مالعتسا ،  هگرب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دنیامن ، یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6334301-BMS متسیس هب  طوبرم  هحفص 35)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنلیش6334430 ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هحفص 94)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیتاموتا6334799 برد  هحفص 35)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بعش بعش تهج   تهج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابتعا نمات  تهج  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ip geutebruck g-scope/3500ip geutebruck g-scope/3500

1101000002000121 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   GEUTEBRUCK یتراجت مان   RE-PORTER16 لدم هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

سنسیال اه و  لرتنک  زکرم  یوررب  زاین  دروم  لاعف  یاه  سنسیال   ، رازفا مرنو  رازفا  تخس  ) ریواصت هریخذ  طبض و  تهج  لاناک  یداهنشیپ 24  دروکر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ip geutebruck g-scope/3500 دراه تیابارت  هارمه 120  هب  ردکنا  زا 18  ینابیتشپ  یارب  زاین  دروم  یاه 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: 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

ip geutebruck  g-scope/3500 ip geutebruck  g-scope/3500ip geutebruck  g-scope/3500 ip geutebruck  g-scope/3500 رابتعا   رابتعا نمات   نمات تهج   تهج دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 142142
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ناتسا بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09382565066 هرامشو  تسویپ  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  باشم  دک  ناریا  یتراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  یدمحمرای  یاآ 

1101092956000075 زاین :  هرامش 
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناماس هعسوت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIMO یتراجت مان   UIP-491 TV لدم یبابح  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحمرای یاآ  سامت 09382565066  هرامشو  تسویپ  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  باشم  دک  ناریا  یتراظن  یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  یا   هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ( - هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916913163

37222054-054  ، 37222085-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37224476-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143
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ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2.8mm- hd-exir با -  دض  - 3mp نژیوکیاه ددع  نیبرود 2  ربتعم - دنرب  اب  رادرترونیا  یزاگ 24000  رلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005708000017 زاین :  هرامش 

ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک  BTU 24000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-24HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لیاسو  هیلک  تسا -  یمازلا  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951737917 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا  عمتجم  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46266007-044  ، 46266015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46266001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2.82 .8 mm-  hd-exirmm-  hd-exir بابا -  -  دضدض   - - 33mpmp  نژیوکیاه نژیوکیاه ددع   ددع   22 نیبرود   نیبرود ربتعم - - ربتعم دنرب   دنرب اباب   رادرترونیا   رادرترونیا   2400024000 یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 144144
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  .دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  گرب  دکناریا و  قباطم  انیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  یسررب 

1101092258000244 زاین :  هرامش 
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شواک رازفا  شناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   AXIS P1375-E لدم سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
شواک رازفا  شناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   AXIS P5655-E 50HZ لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تامدخ  یتنراگ و  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: 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

سکاب سکاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 145145
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدرا ناتسرهش  قنارخ  نادیم  یتراظن  نیبرود  سنارت  بصنو  دابآدمحارهش  یلصارباعم  یئانشور  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000873 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

یناسرقرب 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکدرا ناتسرهش  قنارخ  نادیم  یتراظن  نیبرود  سنارت  بصنو  دابآدمحارهش  یلصارباعم  یئانشور  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: 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

رهشرذآ ناتسرهش  هموح  شخب  ولیدان  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6334369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیار هلاس  ینابیتشپ 4  هارمهب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096780000002 زاین :  هرامش 

رهشرذا ناتسرهش  هموح  شخب  ولیدان  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد  7 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

رهشرذآ یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5371193574 یتسپ :  دک  ولیدان ،  اتسور  یغاد  هلبق  ناتسهد  رهشرذآ  رهشرذآ ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4233114-041  ، 34545800-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34545400-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادیم نادیم یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   رهش   رهش یلصارباعم   یلصارباعم یئانشور   یئانشور حالصا   حالصا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 146146

ناگیار ناگیار هلاس   هلاس   44 ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمهب   هارمهب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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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 12 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000451 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ینف و  تاصخشم  قبط.تسین  لوبق  لباق  اهنآ  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دنشاب  ورین  ترازو  تسیل  رودنو  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یرماع  سدنهم  هرامش 09367587360  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تمیق  داهنشیپ  بلاق 

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

44108091-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) تاقلعتمو نیبرود  لماش  - تظافح گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023001046 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   SCC-B1311P لدم گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) تاقلعتمو تاقلعتمو نیبرود   نیبرود لماش   لماش -- تظافح تظافح گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 149149
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کیبآ ییایمیش  عمتجم   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001465000072 زاین :  هرامش 
کیبآ ییایمیش  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نامز تراجت  نیرفآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L22 لدم هتسبرادم  نیبرود  صوصخم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تسویپ  مالعتسا  هدش  لیمکت  تمرف  یراذگراب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سکروپیس ،  تکرش  یوربور  کروبمچ  هداج  کیبآ  نامیس  هناخراک  زا  دعب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 50  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3337178748

45367290-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45367287-026 :: 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

ناردنزام ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  تاسیسات  نکاما و  دنمشوه  تظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005168000159 زاین :  هرامش 

ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تاروما یناسربآ  تاسیسات  نکامادنمشوه و  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 150150

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   تاسیسات   تاسیسات وو   نکاما   نکاما دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 151151
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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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ مالعتسا و  مرف  قبط  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 

1101005462000057 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 : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق شیپ  مالعتسا و  مرف  قبط  زربلا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  دیدج  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنودیرخدادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  دادرارق و  اضما  رهم و  مالعتسا و  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

شیپ شیپ وو   مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط 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

152152
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سراف یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  دشاب و  یم  تسیل  تسویپ  هب  یتساوخرد  نیبرود  ددع  دادعت 41  لماک (  تازیهجت  اب  نیبرود  بصصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیامن هئارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تسیاب  یم 

1101001054000224 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  رتسگ  دید  نمیا  یتآ  هدنزاس  عجرم   GRIFFIN یتراجت مان   GF-IP4424PH-15X لدم  PTZ تلوب لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رتسگ دید  نمیا  یتآ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 41 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

انمض و  دیامن ) هئارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  دشاب و  یم  تسیل  تسویپ  هب  یتساوخرد  نیبرود  ددع  دادعت 41   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  تسویپ  قبط  شورف  زا  سپ  تامدخ  طیارش و 

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: 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

یمیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات وو   دشاب   دشاب یمیم   تسیل   تسیل تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   4141 دادعت   دادعت لماک (  (  لماک تازیهجت   تازیهجت اباب   نیبرود   نیبرود بصصن   بصصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دیامن دیامن هئارا   هئارا تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تسیاب   تسیاب

153153
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سراف ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1 ws-c2960s-24ps-l

1101000021000063 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   dallmeier یتراجت مان   Bmc240 لدم هتسبرادم  نیبرود  رگشزادرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دوشیم هداد  خساپ  سراف  ناتسا  یاهمالعتسا  هب   - یتنراگ اب   - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   - رادیرخ  - لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146674811 یتسپ :  دک  هیظفاح ،  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32287066-071  ، 32278479-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32289904-071 :: 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

سراف ناتسا  لاوحا  تبث  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 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع 11 دادعت   دادعت c isco ws-c2960s -24ps- lc isco ws-c2960s -24ps- l چوس   چوس ناونع : : ناونع 154154

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب هتشاد  زاریش  رهش  رد  لاعف  یگدنیامن  یتسیابیم  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000022000027 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 6TB لدم  TB 6 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI23242-FBS لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

راویژ هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI13542-FDE لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

راویژ هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZR-iN204-H116 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7188773511 یتسپ :  دک  سراف ،  لاوحا  تبث  لک  هرادا  یبونج  نامیا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6320162-071  ، 6322220-711 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6322016-711 :: 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

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   یبونجرازگرب 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002599 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000326 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  14 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 157157

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

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

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

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

6335345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم یا و  هداج   outdoor یتراظن نیبرود  دیرخ  مود  تبون  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000163 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاموزلم یا و  هداج   outdoor یتراظن نیبرود  دیرخ  مود  تبون  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق 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 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000242 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: 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

تاموزلم تاموزلم وو   یایا   هداج   هداج   outdooroutdoor  یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ مود   مود تبون   تبون دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 158158

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کچرق 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 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000243 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: 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

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 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوب هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  رد  لماک  تاحیضوت  تاصخشم و  ددع / دادعت 15  هب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001490 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

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 تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 160160

هدوب هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ردرد   لماک   لماک تاحیضوت   تاحیضوت وو   تاصخشم   تاصخشم ددع / / ددع   1515 دادعت   دادعت هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کیبآ یزکرم  شخب  کناتا  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع روما  ، ینف رتفد  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  زا  تسویپ  لوادج  حرش  هب  تاقلعتماب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن 6  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  یرادناتسا  کیفارت  لقن  لمح و  و 

1101097212000001 زاین :  هرامش 
کیبآ یزکرم  شخب  کناتا  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد  6 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
کیبآ نیوزق ،  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  ورهمراکنامیپ  طسوت  ( دادرارق مالعتسا و  یاه  هگرب  ) یتسویپ کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3444157339 یتسپ :  دک  کیبآ ،  یزکرم  شخب  کناتآ  یرایهد  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822424-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32828180-028 :: 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

تاقلعتماب تاقلعتماب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   66 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام نمات  تهج  یتناراگ  هارمه  یناریا  الاک.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000002000120 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ABC-5280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 72 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یعیفر اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 2311  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام  نمات  تهج  یتناراگ  هارمه  یناریا  الاک.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد  نورمات 72  زنل  کت  ویدیو  گنیسوه  رواک  هیاپ  هکبش  تحت  نیبرود  - 1

هاگتسد گولانآ 25  نیبرود  -2

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت بشبش   ردرد   دید   دید تیلباق   تیلباق اباب   تلاب   تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  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 13 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه دنرب  اه و  لدم  یراذگ  تمیق  هدش ، جرد  هباشم  دک  ناریا   ) ددع  WV-U2130LA 12 لدم کینوساناپ  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دش دهاوخن  دات  هباشم 

1101093209000179 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ادیو  نیچ  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CP480/G لدم لخاد  یاضف  تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا لیوحت (  زا  سپ  هتفه  کی  هیوست  هدش ، ) جرد  هباشم  دک  ناریا   ) ددع دادعت 12  هب   WV-U2130LA لدم کینوساناپ  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دوش یراددوخ  هباشم  یاه  دنرب  اه و  لدم  یراذگ  تمیق 

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: 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

کینوساناپ کینوساناپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یاهلیاف  هب  عوجر  رهشناریا (  کرمگ  هتسبرادم  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003604000017 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ یاهلیاف  هب  عوجر  رهشناریا (  کرمگ  هتسبرادم  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  .تاکرمگ ،  تراظن  هزوح  مرکا - یبن  ناتسرامیب  یوربور  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816736697

33229495-054  ، 33229492-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235673-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحتو  تسویپ  تسیل  قبط  بصن  هارمه  هب  شفنب  تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  نیبورد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000376 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن هارمهب  لحم  رد  الاک  لیوحت  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 165165

شفنب شفنب تیابارت   تیابارت   44 دراه   دراه وو   تروپ   تروپ تشه   تشه چوس   چوس وو   نوتیارب   نوتیارب نیبورد   نیبورد ناونع : : ناونع 166166

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

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

زا 218 ھحفص 129 
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6334301-BMS متسیس هب  طوبرم  هحفص 35)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هیاپ6334466 تاقلعتم و  اب  نیبرود  هاگتسد  هحفص 94)دیرخ 5  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رباعم6335980 یریوصت  هحفص 94)شیاپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003338000073 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   PIONEER یتراجت مان   DVR-S19LBK لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک  زور  تخادرپ 10  - ددرگ تسویپ  روتکاف  هدنشورف --- اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 130  - لک هرادا  لیوحت 

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

dvr :: 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

6333954ip geutebruck g-scope/3500ip رابتعا نمات  تهج  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک 
geutebruck g-scope/3500

هحفص 110) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6335768 رتیار  ید  یو  هحفص 130)ید  )  dvrdvr

هنایار هنایار رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 167167

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

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

زا 218 ھحفص 130 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یلم  کناب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یدپوترا  لیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009001000244 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انیس زیهجت  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   M/OR2009-1 لدم یدپوترا  ینیم  دتیلوناک  لیرد  سیپ  دنه  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترازو زا  یرادرب  هرهب  تازیهجت و  هرادا  زا  تخاس  هناورپ  یاراد  / شاب والکوتا  تیلباقو  مرگدصشش  زا  رتمک  نزو  / ناریا ینیم  یدپوترا  یقرب  لیرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یضرف  دک  / هام کی  یتخادرپ  یروف  لیوحت  / ناتسرامب رد  لیوحت  / دوش ومد  لمع  قاتا  رد  هاگتسد  / دشاب تمص 

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: 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

یدپوترا6334062 هحفص 131)لیرد  )  itsits

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسب6335128 رادم  نیبرود  - کسید هحفص 110)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6335914 متسیس  هحفص 110)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یدپوترا یدپوترا لیرد   لیرد ناونع : : ناونع 168168

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

قیرح6334340 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 47)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6334422 هب  حرش  تسا  هباشم  دک  ناریا  قیرح  مالعا  هحفص 35)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ههام6334435 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  زاین  دروم  هحفص 47)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6334930 تاصخشم  قبط  امازلا  /flame detector/ 0100018 روتکتید /  میلف  هحفص 47)دیرخ :  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...رامیب دیل  لباک 3  و  جنسراشف ، فاک  رتمیسکا ، سلاپ  بارپ  لماش  تداعس  ناریااص و  گنیروتینام  یاهیروسسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000192 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
p10 دارآ سلاپ  بارپ  ات  20 - 

b9 زربلا سلاپ  بارپ  ات  20
گنلیش کت  فاک  ات   20

گنلیش ود  فاک  ات  10
ناریااص دیل  لباک 3  ات  10
تداعس دیل  لباک 3  ات  10

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  90 دادعت : 

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

.دوب دهاوخ  هام  روتکاف 5-4  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا دنس  میظنت  تهج  روتکافشیپ  لاسرا 

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352138-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

6333996، جنسراشف فاک  رتمیسکا ، سلاپ  بارپ  لماش  تداعس  ناریااص و  گنیروتینام  یاهیروسسکا 
...رامیب دیل  لباک 3  و 

هحفص 133) سسکا  ( سسکا

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

تاقلعتم6335894 وکسیس 1830 و  تنیوپ  هحفص 55)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

...رامیب ...رامیب دیل   دیل لباک  33   لباک وو   جنسراشف ، ، جنسراشف فاک   فاک رتمیسکا ، ، رتمیسکا سلاپ   سلاپ بارپ   بارپ لماش   لماش تداعس   تداعس وو   ناریااص   ناریااص گنیروتینام   گنیروتینام یاهیروسسکا   یاهیروسسکا ناونع : : ناونع 169169

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  حرش  هب   gnss یاه هاگتسیا  تامدخ  دابهپ ، زا  هدافتسا  اب  هشقن  هیهت  ناتسا ، یاه  یدابآ  ناکما و  تشادرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

1101004486000015 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/03/15 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  .تسویپ  کرادم  حرش  هب   gnss یاه هاگتسیا  تامدخ  دابهپ ، زا  هدافتسا  اب  هشقن  هیهت  ناتسا ، یاه  یدابآ  ناکما و  تشادرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسواکیک یاقآ  یلخاد 202  تاعالطا 02331261  ددرگ  یراذگراب  یتساوخرد  کرادم  ریاس  هارمه  هب  اضما و  ، لیمکت هدش  تسویپ  مرف  ددرگ و  هعلاطم  امتح 

3519834871 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس    ، یقرش ملعم  راولب  ملعم  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440701-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458074-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییاتسور6334313 هکولب و  یدابآ  یرهش ،  یاه  هشقن  یناسر  ماگنهب  هشقن و  هیهت  هحفص 134)یراذگاو  دابهپ  ( دابهپ

ییاتسور ییاتسور وو   هکولب   هکولب یدابآ   یدابآ یرهش ،  ،  یرهش یاه   یاه هشقن   هشقن یناسر   یناسر ماگنهب   ماگنهب وو   هشقن   هشقن هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هناسفا  :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334406 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ  نیرباع  نیلولعم و  ددرت  تلوهس  روظنم  هب  اردص  رهش  حطس  یاهور  هدایپ  یزاس  بسانم  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 12/029/189/519 غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 602/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم 

دحاو سامت 36414414-071  هرامش  یتسپ 7199433869  دک .  .دنیامن  لیوحت  هناخریبد  دحاو  اردص  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ - راولب  اردص   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما 

88969737-85193768-07136414414 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ور6334406 هدایپ  یزاس  بسانم  یارجا  هحفص 14)تایلمع  ددرت  ( ددرت

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

کیتاموتا6334799 برد  هحفص 35)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6334887** تسا هباشم  دک  ناریا  ** zkt T-61 یت یک  دز  ددرت  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 104) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کشمیدنا6336530 ناتسرهش  یرهش  تافلخت  تبث  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 15)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کشمیدنا6336530 ناتسرهش  یرهش  تافلخت  تبث  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 15)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ورور هدایپ   هدایپ یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SR23 لدم وکرد  یتعنص  هورگ  تقرسدض  قیرحدض و  لیتسا  شکور  یزلف  رورس  قاتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005033000119 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب .  یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 132   37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرسدض تقرسدض وو   قیرحدض   قیرحدض لیتسا   لیتسا شکور   شکور یزلف   یزلف رورس   رورس قاتا   قاتا برد   برد ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005489000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336251 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  یعامتجا  نیمات  هرامش 2  هاگنامرد  یرامعم  تارغت  قیرح و  دض  یاه  هرجنپ  اهبرد و  یارجا  رارف و  هلپ  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ینامتخاس ناراکنامیپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناشن شتآ  نابایخ  گنهرف  نادیم   ، 4193744758 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هینبا و6333981 ینمیا  دراوم  قیرح و  ءافطا  مالعا و  یلیمکت  تایلمع  ماجنا  حلاصم و  هیهت  یراذگاو 
یناشن شتآ  هیدأت  ذخا  یرامعم و 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6334056 یافطا  متسیس  هحفص 47)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6334340 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 47)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تقرسدض6334388 قیرحدض و  لیتسا  شکور  یزلف  رورس  قاتا  هحفص 6)برد  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6334422 هب  حرش  تسا  هباشم  دک  ناریا  قیرح  مالعا  هحفص 35)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ههام6334435 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  زاین  دروم  هحفص 47)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6334531 نالعا  متسیس  یارجا  تامدخ  هحفص 6)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا6334578 قیرح  نالعا  متسیس  هحفص 47)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یرامعم یرامعم تارغت   تارغت وو   قیرح   قیرح دضدض   یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ وو   اهبرد   اهبرد یارجا   یارجا وو   رارف   رارف هلپ   هلپ ثادحا   ثادحا یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6334930 تاصخشم  قبط  امازلا  /flame detector/ 0100018 روتکتید /  میلف  هحفص 47)دیرخ :  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6335075 ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  هحفص 6)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6335079 ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  هحفص 6)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کینیلک6335107 قیرح  افطا  هژورپ  هحفص 47)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6335563 قیرح  ءافطا  هحفص 47)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح و6336251 دض  یاه  هرجنپ  اهبرد و  یارجا  رارف و  هلپ  ثادحا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
یرامعم تارغت 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

(( 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

تسویپ6334930 تاصخشم  قبط  امازلا  /flame detector/ 0100018 روتکتید /  میلف  هحفص 47)دیرخ :  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  زاجم  هدنیامن  ای  دم  یآ  تیاس  رد  یلخاد  هدننک  دیلوت  تکرش 

1101092880000711 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دوعسم هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  تکاپ 1   17x250 cm زیاس یپوکساراپال  نیبرود  فرصمرابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 
یناقمم یماوق 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام رابتعا 5  نیمات  تروصرد  هیوست.ددرگ  همیمض  IRCلدم و ، دنرب ، دک لماش  روتکاف  شیپ.دشابیم  ناتسرامیب  تاکرادت  دحاو  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین یصاخ  ناشن  ای  دنرب  هب  یمازلا  دشابیم و  هدش  مالعا  طیارش  رب  قبطنم  الاک  تاصخشم.تسا 

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکساراپال یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 174174
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نیوزق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  حرش  هب  ) یسیلپ هسبلا  نیبرودو  یزودنیو  تلبت  ، گنوسماس تلبت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003261000103 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسابع ناما  هدننک  هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   t585 لدم  in 10/1 تلبت یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نادابآ ناماس  ورهر  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   GT-P1010 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3419915136 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  دازآ  هاگشناد  بنج  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373045-028  ، 33343045-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342598-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیلپ یسیلپ هسبلا   هسبلا نیبرودو   نیبرودو یزودنیو   یزودنیو تلبت   تلبت ،، گنوسماس گنوسماس تلبت   تلبت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Canon EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM NO BOX زنل اب  هارمه   D850 لدم  canon یساکع نیبرود  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004201000029 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نونک نتراک  لدم 810  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Canon EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM NO BOX زنل اب  هارمه   D850 لدم  canon یساکع نیبرود  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هلغ  هرادا  ینف  سدنهم  دات  دروم  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  الاک  -2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  -3

9418986984 یتسپ :  دک  راب ،  نادیم  یبونج  علض  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32741538-058  ، 32741706-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32741702-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Canon EF-S 18- 135mm f/3.5-5.6  IS  USM NO BOXCanon EF-S 18- 135mm f/3.5-5.6  IS  USM NO BOX زنل زنل اباب   هارمه   هارمه   D850D850 لدم لدم   canoncanon یساکع یساکع نیبرود   نیبرود -- 11 ناونع : : ناونع 176176
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  یناریا -  HVR-Z5-HDV لدم لاتیجید  هیاپ  اب  یرادربملیف  نیبرود  هاگتسدکی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005998000028 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دک دقاف  نیچ  هدنزاس  روشک  ناریا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   FDR-AXP55 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتایلام مان  تبث  دیاب  هدوزفا  شزرا  تفایرد  تروصردو  دشابیم  لحمرد  لیوحت  دوش  تسویپ  گولاتاک  یعراز  یگنهامه 09127473385   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ 

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یناریا   یناریا   HVR-Z5-HDVHVR-Z5-HDV  لدم لدم لاتیجید   لاتیجید هیاپ   هیاپ اباب   یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود هاگتسدکی   هاگتسدکی هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

177177
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا دک 2241210672870031  ناریا  زا  روتکاف  شیپ  هئارا  تهج  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  نناک  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک

1201001326000206 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6333966 یاه  نیبرود  هحفص 110)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6334118 - با دض  - 3mp نژیوکیاه ددع  نیبرود 2  ربتعم - دنرب  اب  رادرترونیا  یزاگ 24000  رلوک 
2.8mm- hd-exir

هحفص 110) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکاب6334351 هتسب  رادم  هحفص 110)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادیم6334368 یتراظن  نیبرود  بصن  رهش و  یلصارباعم  یئانشور  حالصا  هحفص 110)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناگیار6334369 هلاس  ینابیتشپ 4  هارمهب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 110)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6334440 نیبرود  تازیهجت  هحفص 110)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نناک نناک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 178178
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هیاپ6334466 تاقلعتم و  اب  نیبرود  هاگتسد  هحفص 94)دیرخ 5  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکساراپال6334474 نیبرود  هحفص 15)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

یسیلپ6334517 هسبلا  نیبرودو  یزودنیو  تلبت  ، گنوسماس تلبت  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

6334596( تسویپ لیاف  قبط  ) تاقلعتمو نیبرود  لماش  - تظافح گنیروتینام  هحفص 110)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6334700 هحفص 110)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیمات6334834 نامرد  تیریدم  دیدج  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنودیرخدادرارق 
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتسویپ دادرارق  شیپ  مالعتسا و  مرف  قبط  یعامتجا 

هحفص 110) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6334838 هب  یتساوخرد  نیبرود  ددع  دادعت 41  لماک (  تازیهجت  اب  نیبرود  بصصن  دیرخ و 
( دیامن هئارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  دشاب و  یم  تسیل 

هحفص 110) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6334946 دادعت 1 cisco ws-c2960s-24ps-l هحفص 110)چوس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6335128 رادم  نیبرود  - کسید هحفص 110)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6335141 تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 110)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6335239Canon EF-S18-135mm f/3.5-5.6 زنل اب  هارمه   D850 لدم  canon یساکع نیبرود  -1
IS USM NO BOX

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6335244 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 110)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاموزلم6335345 یا و  هداج   outdoor یتراظن نیبرود  دیرخ  مود  تبون  هحفص 110)دیدجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6335423 نیبرود  هحفص 110)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6335439 رادم  نیبرود  هحفص 110)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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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

یم6335453 تسویپ  رد  لماک  تاحیضوت  تاصخشم و  ددع / دادعت 15  هب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ 
هدوب هباشم  دک  ناریا  دشاب 

هحفص 110) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتماب6335472 هتسب  رادم  نیبرود  بصن 6  هحفص 110)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6335530 تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  هحفص 110)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینوساناپ6335571 هتسبرادم  هحفص 110)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا6335636 یناریا -  HVR-Z5-HDV لدم لاتیجید  هیاپ  اب  یرادربملیف  نیبرود  هاگتسدکی  هیهت 
تسویپ روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

نناک6335906 یساکع  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رباعم6335980 یریوصت  هحفص 94)شیاپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شفنب6336034 تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  هحفص 110)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کشمیدنا6336530 ناتسرهش  یرهش  تافلخت  تبث  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 15)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دبیم هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یریگ  نابیتشپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030020000020 زاین :  هرامش 

دبیم هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSL2024 1 LTO-5 3280 FC Tape Lbry لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  هداد  تدوع  تکرش  دوخ  هنیزه  اب  الاک  یتساوخ  رد  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد طسوت  سنج  دات  زا  دعب  الاک  غلبم  تخادرپ 

دشابیم دوجوم  تسویپ  هب  طیارش  یقبام 

8961955133 یتسپ :  دک  هداز ،  ییحی  راولب  سدقم  عافد  نادیم  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32357502-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35353004-035 :: 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

تساوخرد6334297 قباطم  هکبش  تحت  زاس  هحفص 55)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریگ6335583 نابیتشپ  هحفص 146)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسبرادم6335914 متسیس  هحفص 110)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنلیش6334430 ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هحفص 94)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریگ یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 179179

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

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

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

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

6333885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  زاین  لماک  حرش 

1101001276000091 زاین :  هرامش 
راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یناطلس  سدنهم  یاقآ  هرامش 05138323228  اب  یصصخت  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع رورس 4 دراه 

ددع رورس 2 مر 
ددع پیو 10 صوصخم  نفلت 

ددع تسده 10

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SSDSSD  لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  س - )  ) نینبلا ما  یصصخت  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091087000015 زاین :  هرامش 

دهشم س )   ) نینبلا ما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولدمحم ناج  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(HP ProLiant DL380 Generation 10 (Gen10

.دشاب همیمض  تساوخرد  رورس  تاعطق  اب  لماک  تقباطم  دیاب  یلاسرا  روتکاف  شیپ 

9144734756 یتسپ :  دک  تجهب 16 ،  شبن  تجهب -  ...ا  تیآ  نابایخ  هنیرز -  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231061-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231444-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380DL380 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 181181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  - HP هدنزاس عجرم   DL 380 G10 لدم ییوشک  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000139 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یراذگ راب  متسیس  ردو  لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ،

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  تسویپ -  دادرارق  طیارش و   ، ینف تاصخشم  حرشب  رورس   - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003327000054 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره ددرگ  لاسرا  تسویپ  تسیل  حرشب  دادرارق  دقع  تهجزاین  دروم  کرادم  ندش  هدنرب  تروصرد  دشاب - یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  هناماس  رد  باوج  تسویپ  رد  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا  دیریگب - سامت  یحلاص  یاقآ  اب 09112585137 ینف  لاوس 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط - - HPHP  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   DL 380 G10DL 380 G10 لدم   لدم ییوشک   ییوشک رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 182182

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 183183

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 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334656 :: 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
1101005767000009 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 : 
1401/12/18 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

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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   Blade رورس تهج  یتابساحم  یاه  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000569 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   M1000 لدم  BLADE رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903265 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

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

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 184184

BladeBlade رورس   رورس تهج   تهج یتابساحم   یتابساحم یاه   یاه هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یرادناتسا   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تخادرپ  تسویپ  قبط   - server g10 dl388 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003287000080 زاین :  هرامش 

سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ لامآ  عولط  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ  تسویپ  قبط   - server g10 dl388 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها راثیا  هاگنامرد   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091424000017 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  راثیا  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 2 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883115 یتسپ :  دک  زاگ ،  هرادا  یوربور  طارقس  شبن  فراع  هیناما خ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338899-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338833-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدقن یدقن تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ قبط   قبط  - - server g10  dl388server g10  dl388 ناونع : : ناونع 186186

کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 187187

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001282000049 زاین :  هرامش 

دولانیب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PROLIANTDL380 GEN10 لدم  HPE رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جردو  تبث  رظن  دروم  دک  یارب  اه  الاک  لک  تمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  تسویپ  هدننک و  تکرش  کرادم  دانسا و  هیلک  - 2

 : یتسپ دک  تثعب ،  راولب  ناربلد - هلحم  دولانیب -  دیدج  رهش  روباشین - دهشم -  نابوتا  رتمولیک 55  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9351346483

33564220-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 188188

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  رورس  دراه  تیبرت  حالصا و  نوناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1101003143001260 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AG690B لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

هناماس رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  رورس  دراه  تیبرت  حالصا و  نوناک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   رورس   رورس دراه   دراه تیبرت   تیبرت وو   حالصا   حالصا نوناک   نوناک ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ

189189
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هگرب  هحورطم  تاصخشم  اب   DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000193 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام رثکادح 2  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو 

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هگرب   هگرب هحورطم   هحورطم تاصخشم   تاصخشم اباب     DL380 G10DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 190190
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6335449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006018 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراپ سسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE DL360 GEN 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

نرق زادرپ 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم 

.دشاب یمن  دات  دروم  لانیجروا  ریغ  دراه  رفیر و  یالاک 

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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 191191
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ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  یدک -  رورس و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000157 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تکرش  تاعالطا  یروآ و  نف  دحاو  دات  هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ملاس و  دیابالاک 
.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  لاسرا 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد اباب   قباطم   قباطم یدک -  -  یدک وو   رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 192192
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(server  ) رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  اب 

1201091625000007 زاین :  هرامش 
نارهت یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

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

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

دامرف لصاح  سامت  یوسوم  سدنهم  بانج  هطوبرم  سانشراک  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09352468635

1134845764 یتسپ :  دک  هقبط 5 ،  تشادهب  ترازو  قباس  نامتخاس  کالپ 252  یروهمج  عطاقت خ  ظفاح  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66704337-021  ، 66707715-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66707715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم اباب   ( ( serverserver  ) ) رورس رورس ناونع : : ناونع 193193

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یتسیزهب   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  رورس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000371 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لک  هرادا  یتسیزهب  رابنا  ات  لقنو  لمح  هنیزه 

.دامرف لصاح  سامت  یلامک  یاقآ  هرامش 09179966916  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق داهنشیپ   داهنشیپ گرب   گرب ردرد   دوجوم   دوجوم تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 194194

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

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

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

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

6335569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ سیون  سیپ  قباطم  لاکیناکم   UPS هاگتسد  15KVA لوژام ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هدارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  سیپ  هئارا  اضما و  ورهم 

1101001017000837 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP10KH4B4 لدم  KVA 10 ناوت یرطاب  ود  یس و  لوژام و  راهچ  عون   UPS الاک :  مان 
نیپیلیف

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشمدک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع  75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هدوب   هدوب یمازلا   یمازلا سیون   سیون سیپ   سیپ هئارا   هئارا وو   اضما   اضما ورهم   ورهم .تسویپ   .تسویپ سیون   سیون سیپ   سیپ قباطم   قباطم لاکیناکم   لاکیناکم   UPSUPS هاگتسد   هاگتسد   1515 KVAKVA  لوژام لوژام ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم فارصنا   فارصنا هلزنم   هلزنم هبهب   نآنآ   هدارا   هدارا مدع   مدع

195195
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرگسع  75358222 .تسویپ دادرارق  قباطم   DL380 G10 رورس هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  خب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  شیپ  لاسرا  اضما و  رهم و 

1101001017000836 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم تمیق  هئرا  تهج  افرصو  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع  75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380 G10DL380 G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 196196
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  تهج   HP DL380 GEN10 رورس هاگتسد   2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000068 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

لامش رگشیاریو  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگدورف رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  نادهاز ، یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  تهج  ربتعم  یتناراگ  اب   HP DL380 GEN10 رورس هاگتسد   2 دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 05431738010 نفلت  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نادهاز 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز نادهاز یادهش   یادهش یللملا   یللملا نیب   نیب هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج   HP DL380 GEN10HP DL380 GEN10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 197197
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** یاضاقت 4101299048-20 - مهد هاگشیالاپ  ** لرتنک متسیس  یاهرورس  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101097684000606 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان  لدم 840   Tower یرس  server desktop هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/31 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 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

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

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یاهرورس   یاهرورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 198198
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاقلعتم  اب   HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF NC CTO Server رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000055 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداد دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   DL380G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ماهر رتسگ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه.تسویپ  تسیل  قبط.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد تازیهجت  ربمان  تراپ  .ددرگ  دیق  روتکاف  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  نامز  تدم  .دشاب  لانیجروا  new و  هدش ، رکذ  ربمان  تراپ  ساسارب  تازیهجت  هیلک 

.ددرگ دیق  روتکاف  شیپ 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نیجا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090334000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336257 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  راذگاو  تیحالص  یاراد  راکنامیپ  هب  ار  عوضوم  کیفارت  لرتنک  زکرم  تهج  رورس  جیروتسا و  دیرخ  تهج  درادرظن  رد  نادمه  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  نادمه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیفارت لرتنک  زکرم  تهج  رورس  جیروتسا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,727,286,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تنواعم یسدنهم  ماظن  بنج  یدورمرخ  نادیم  هب  هدیسرن  رامع  راولب  نادمه   ، 6515918595 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یرهش لقنو  لمح  ییانبریزروما و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

HPE ProLiant DL380 Gen10  8SFF NC CTO ServerHPE ProLiant DL380 Gen10  8SFF NC CTO Server  رورس رورس ناونع : : ناونع 199199

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم تهج   تهج رورس   رورس وو   جیروتسا   جیروتسا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 200200

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

6333885SSD لانرتنیا کسید  هحفص 146)دراه  رورس  ( رورس

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

6334198DL380 لدم هنایار  هحفص 146)رورس  رورس  ( رورس

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

تقرسدض6334388 قیرحدض و  لیتسا  شکور  یزلف  رورس  قاتا  هحفص 6)برد  قیرح  ( قیرح

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

یتسویپ6334441 تسیل  قبط  - HP هدنزاس عجرم   DL 380 G10 لدم ییوشک  رورس  هحفص 146)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هنایار6334604 هحفص 146)رورس  رورس  ( رورس

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

ربتعم 633465624 یتناراگ  اب  تعاس  رپمآ  تلو 100   12 دیسا )  دیل  دلیس   ) ups یرتاب ددع  دیرخ 16 
.هبعش رورس  هدافتسا  تهج  ههام 

هحفص 146) رورس  ( رورس

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

رورس6334665 کر  شیارآ  هحفص 55)ماجنا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6334773Blade رورس تهج  یتابساحم  یاه  هحفص 146)هغیت  رورس  ( رورس

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

یدقن6334874 تخادرپ  تسویپ  قبط   - server g10 dl388(146 هحفص رورس  ( رورس

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

کسید6335112 هحفص 146)دراه  رورس  ( رورس

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

تسویپ6335114 تسیل  قبط  تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 146)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رب6335116 لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  رورس  دراه  تیبرت  حالصا و  نوناک 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع 

هحفص 146) رورس  ( رورس

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

تسویپ6335319 هگرب  هحورطم  تاصخشم  اب   DL380 G10 هحفص 146)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6335449 هحفص 146)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هباشم6335466 دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  یدک -  رورس و  دراه  دیرخ 
تسا

هحفص 146) رورس  ( رورس

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

تسویپ6335487 تسیل  قبط  تاصخشم  اب  ( server  ) هحفص 146)رورس رورس  ( رورس

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

تمیق6335568 داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  رورس  تازیهجت  هحفص 146)دیرخ  رورس  ( رورس

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

اضما و6335569 ورهم  .تسویپ  سیون  سیپ  قباطم  لاکیناکم   UPS هاگتسد  15KVA لوژام ددع   5
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هدارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  سیپ  هئارا 

هحفص 146) رورس  ( رورس

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

6335603DL380 G10 رورس هاگتسد  هحفص 146)2  رورس  ( رورس

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

نادهاز6335684 یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  تهج   HP DL380 GEN10 رورس هاگتسد   2 هحفص 146)دیرخ رورس  ( رورس

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

6335892KMS رورس زودنیو  سنسیال  ناونع   DVD رازفا مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6335948 متسیس  یاهرورس  هحفص 146)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6335965HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF NC CTO Server هحفص 146)رورس رورس  ( رورس

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

کیفارت6336257 لرتنک  زکرم  تهج  رورس  جیروتسا و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 146)هصقانم  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصن  اب  لیابومو  نفلت  طخ  هب  لاصتا  تیلباقو  یقاصلا  لیاف  تسویپ  هب   ( هروسنس تشه  ) رگالاتیدددع تفه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IMED یاراد یاهتکرش  هدنشورف  هدهعرباه  هنیزه  هیلک 

1101090700000039 زاین :  هرامش 
جدننس یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

زاناکرهم هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TESTO هدنزاس عجرم   TESTO175T یتراجت مان   175T لدم رگال  اتید  طیحم  یامد  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
تعنص

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس تبوطر  امد  - یریگ هزادنا  ییوگخساپ  تیلباق  یاراد   - تاصخشم تسویپ  لیاف  تسویپ  هب  هروسنس )  تشه  ) رگالاتیدددع تفه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IMED هناماس یاراد  یاهتکرش  هدنشورف  هدهعرباه  هنیزه  هیلک  یزادنا  هارو  بصن  اب  لیابومو  نفلت  طخ  هب  میقتسم  لاصتا  تیلباقو  دنمشوه 

6617615981 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ  تیاده -  نابایخ  فیرعت -  دیهش  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249016-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249016-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگال رگال اتید   اتید طیحم   طیحم یامد   یامد تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 20120 1
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یقرب ریش   - کینورتکلا درب  - زمرق نودام  تنملا   ) هناخ  24 زمرق نودام  مضه  یشخب و   V50 لادلجک هاگتسد  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( کیروبدیسا پمپ  روسنس و  ریطقت -  لماک  تس 

1101000141000373 زاین :  هرامش 
نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

قرب نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRUNDFOS هدنزاس عجرم  لدم 97751128  یتعنص  تاسیسات  بآ  پمپ  یرادهگن  ریمعت و  تیک  الاک :  مان 
اناوت تعنص  و 
تس 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  هاگتسد  لیوحتو  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  هرامش  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع اه 4  تنملا  دادعت  هجوت : 

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GRUNDFOSGRUNDFOS هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   9775112897751128 لدم   لدم یتعنص   یتعنص تاسیسات   تاسیسات بآبآ   پمپ   پمپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تیک   تیک ناونع : : ناونع 202202
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قبط  اقیقد  رفیام  ناوخ  تراک  اب  هارمه  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000240 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 30 دادعت : 

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

بلس دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم  رد  تکرش  دنیامنیم ، 

.دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

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

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفیام رفیام ناوخ   ناوخ تراک   تراک اباب   هارمه   هارمه هرهچ   هرهچ بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 203203

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132597  اب  قباطم  راشف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010384 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 204204

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   jaquet مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001519 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1402/06/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لودج   لودج ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   jaquetjaquet مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 205205

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

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

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

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

6335785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   ) رهشناریا هاگورین  تهج  تسویپ  تاصخشم  قبط  دود  روزیلانآ   o2-c2 روسنس ددع  لسوتف و 3  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم 

1101001545000218 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص هلعش  یسدنهم  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   BRAHMA یتراجت مان   D22CM65 لدم یتعنص  هروک  هعطق  لسوتف  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین قیقد   قیقد رازبا   رازبا شخب   شخب نبرک   نبرک دیسکا   دیسکا ونم   ونم وو   نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس وو   لسوتف   لسوتف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یاهوردوخ  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تقد  تاصخشم  هب  تسویپ / رد  دادعت  حرش و  قبط  یلصا 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هئارا 
1101093035000992 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیرفآراک تعنص  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   2000s6876 ینف هرامش   GM ویتوموکل لانگیس  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1,750 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا و ههام / لقادح 2  یرابتعا  هدننک / نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یاه  هنیزه  یتناراگ / امامت  مالقا  دوش / تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هماتنامض گرب  یاراد 

دریگیم رارق  هایس  تسیل  رد  هدننک  نیمات  تقو  فالتا  نیا و  ریغ  رد  هدوب  راک  ماجنا  هب  مزلم  تمیق  داهنشیپ  تروص  رد 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاهوردوخ   یاهوردوخ یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 207207

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک ،  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  لباک ،  روسنس  9930131 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985010436 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریگارف تعنص  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم  ریگارف  تعنص  لرتنک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CSF-CAV1 لدم  NTC امد روسنس  لباک  الاک :  مان 
ددع 2,500 دادعت : 

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

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک ،  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  لباک ،  روسنس  9930131 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120158 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ultramat 23 نژیسکا روسنس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رگال6334727 اتید  طیحم  یامد  تبث  هحفص 165)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

لباک لباک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 208208

ultramat 23ultramat 23  نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 209209

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

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

زا 218 ھحفص 173 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xdkwjpg6refvv?user=37505&ntc=6336222
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6336222?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ay6fab2gserge?user=37505&ntc=6336501
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6336501?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدنزاس6335010 عجرم  لدم 97751128  یتعنص  تاسیسات  بآ  پمپ  یرادهگن  ریمعت و  تیک 
GRUNDFOS

هحفص 165) روسنس  ( روسنس

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

راشف6335015 هحفص 35)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رفیام6335030 ناوخ  تراک  اب  هارمه  هرهچ  بایغ  روضح و  هحفص 165)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

راشف6335386 هحفص 165)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6335655 لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   jaquet مالقا هحفص 165)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

هاگورین6335785 قیقد  رازبا  شخب  نبرک  دیسکا  ونم  نژیسکا و  روسنس  لسوتف و  هحفص 165)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یناشن6336174 شتآ  یاهوردوخ  یکدی  هحفص 165)مالقا  روسنس  ( روسنس

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

لباک6336222 هحفص 165)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6336501ultramat 23 نژیسکا روسنس  هحفص 165)نیمات  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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زاریش یرادرهش  ینارمع  ینف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زاریش یرادرهش  ینف ( تنواعم  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096779000001 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  نارمع  ینف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یرگسع یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PRIMARE یتراجت مان   I31 لدم  W 100 ناوت راد  لرتنک  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
ناگیاش هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیدنا  ناگیاش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CM05 لدم  in 15/6 زیاس سنارفنک  زیم  وشات  روتینام  الاک :  مان 

شیدنا
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
تفرعم تعنص  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WM-KC20N لدم  W 240 ناوت سنارفنک  نفورکیم  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   SK500 لدم نفورکیم  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

دنشاب و یم  تاصخشم  دروآرب و  لماک  هعلاطم  هب  مزلم  هدنشورف  .دشاب  تسویپ  دروآرب  قباطم  انیع  تسیاب  یم  یتساوخرد  مالقا  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ینف  تاصخشم  طیارش و  هیلک  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا 

7136618947 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  دیدج  نامتخاس  یگدننار -  ییامنهار و  نابایخ  شبن  یقرش -  یلحاس  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220022-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تنواعم   تنواعم سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 102 10
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) رهشناریا هاگورین  تهج  رتسیجر  ریا  چیئوسورکیم  زاگ و  ریسم  ولو  چیئوس  کرحم  ددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000219 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ یرادهگن  ریمعت و  یزادنا  هار  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   VE25,S/N:KOM19467 لدم راخب  نیبروت  ورس  ریش  لماک  کرحم  الاک :  مان 

ایسآ
تس 50 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راخب راخب هاگورین   هاگورین یاهولاو   یاهولاو چیئوس   چیئوس کرحم   کرحم وو   چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6336156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  چیئوس  کیتاتسا  رنرونیا و  زاسوسکی , تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001526 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا تاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   FOTROUSI ELECTRONICS یتراجت مان   FDR31-N10 لدم  KVA 10 ناوت تنوم  کر  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

یسورطف
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس کیتاتسا   کیتاتسا وو   رنرونیا   رنرونیا زاسوسکی , , زاسوسکی تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2 122 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6336172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006655 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch BZRW80-A2 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 
ایرآ نراک  ورتپ 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 2 132 13
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6336334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140126 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس لول  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/14 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس6334038 هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6334311Soupita سکاب دشاب )  یم  هباشم  دک  ناریا  ددع  ( دادعت 7  هب   G_822_PGS چیئوس
 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددع  ( دادعت 7  هب  یناراب 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تساوخرد6334615 قباطم  سوسکن 5672  وکسیس  هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6334668 ... چپ و قرب ،  ظفاحم  کیتورکیم ،  کر ،  چیئوس ،  رتور ،  فیدر  هحفص 8)دیرخ 12  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6334698CICO- WS-2960-24TC-L هحفص 55)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6334705WS-C9200L-48P-4G-E هحفص 55)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6334935 رتور و  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ینف6334981 تنواعم  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  هحفص 174)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6335390 هحفص 55)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوس چیئوس لول   لول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 142 14
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسد6335557 دادعت 10  هب   Cisco WS-C3560CX-12PD-S هحفص 55)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم6335894 وکسیس 1830 و  تنیوپ  هحفص 55)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راخب6335923 هاگورین  یاهولاو  چیئوس  کرحم  چیئوس و  ورکیم  هحفص 174)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6335959 هکبش 80  هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6336156 کیتاتسا  رنرونیا و  زاسوسکی , هحفص 174)تخاس  چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 174)چیئوس6336172 چیئوس  ( چیئوس

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

هاگشناد6336197 پیوو  هکبش  زاین  دروم  هحفص 55)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6336334 لول  هحفص 174)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا نهآ  هار  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 07 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا نهآ  هار  لک  هرادا  تهج  رپمآ  نایرج 24   24vdc ژاتلو DC کارت هیذغت  ریافیتکر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001178000246 زاین :  هرامش 
ناهفصا نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   MEAN WELL هدنزاس عجرم   MEAN WELL یتراجت مان   RSP-750-48 لدم  W 750 ناوت گنیچوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
کین دارهب  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  یانبم  دیرخ  مالقا  تسیل  _ تسا دیرخ  کفنیال  ءزج  تسویپ  یاهلیاف  _ الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ   _ تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدابآشنیناولهپ سدنهم  رظان 03136912316 سامت  هرامش  - تسا

8169179811 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یدرجتسد  دیهش  هارگرزب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36912747-031  ، 36542020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36542002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  sc2 زکرم چوس  اتید و  نلاس  بذاک  فک  ژالگر  یزاسون و  یزاسهب و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002597 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا  همیب  باسح  اصافم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09179353911 یجاع :  سدنهم  یاقآ  رظان  سامت  هرامش 

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

36294931-071  ، 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

ناهفصا ناهفصا نهآ   نهآ هار   هار لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج رپمآ   رپمآ نایرج  2424   نایرج   2424vdcvdc ژاتلو   ژاتلو DCDC  کارت کارت هیذغت   هیذغت ریافیتکر   ریافیتکر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 152 15

sc2sc2 زکرم   زکرم چوس   چوس وو   اتید   اتید نلاس   نلاس بذاک   بذاک فکفک   ژالگر   ژالگر وو   یزاسون   یزاسون وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2 162 16
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  5 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006189 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتمواقم جنسامد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

رتم هلر  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
رتم هلر  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 
دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 
دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصبدیرخ.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  دات  مدعای  دات  تروص  رد  لمح  هنیزه   . تسیمازلا هناماس  داتسرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا 

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس رتم -  -  رتم هلر   هلر یتمواقم -  -  یتمواقم جنسامد   جنسامد ناونع : : ناونع 2 172 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحتو هیهت  ربتعم  تادنتسم  کردم و  هئرا  اب  تفن   AVL دات دروم  ناگدننک  نیمات  زا  تسویپ و  لیاف  قباطم  تسیابیم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09358580127 یرباج :  یاقآ  سانشراک  .ددرگ 

1101001105003569 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   BURKERT یتراجت مان  لدم 8010  لاتیجید  یجورخ  یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

زا سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  کی و  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یجورخ   یجورخ یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 2 182 18

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا مزاولو  ملق  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288006175 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1402/02/07 زاین :  خیرات 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1402/02/07 زاین :  خیرات 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1402/02/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ6333936 هار  لک  هرادا  تهج  رپمآ  نایرج 24   24vdc ژاتلو DC کارت هیذغت  ریافیتکر  دیرخ 
ناهفصا

هحفص 180) چوس  ( چوس

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

6334483sc2 زکرم چوس  اتید و  نلاس  بذاک  فک  ژالگر  یزاسون و  یزاسهب و  هحفص 180)تایلمع  چوس  ( چوس

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

چوس6334686 رتم -  هلر  یتمواقم -  هحفص 180)جنسامد  چوس  ( چوس

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

لاتیجید6334695 یجورخ  یبد  هحفص 180)چوس  چوس  ( چوس

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

قیقدرازبا6334855 مزاولو  ملق  هحفص 180)3 چوس  ( چوس

قیقدرازبا قیقدرازبا مزاولو   مزاولو ملق   ملق 33 ناونع : : ناونع 2 192 19

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

ددع6334946 دادعت 1 cisco ws-c2960s-24ps-l هحفص 110)چوس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6335467 لیاف  اب  قباطم  هکبش  هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد6335557 دادعت 10  هب   Cisco WS-C3560CX-12PD-S هحفص 55)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هیذغت6335873 عبنم  مر - دربردام - لانرتنیا - کسید  دراه  - سیک  ) هحفص 55)رتویپماک هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شفنب6336034 تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  هحفص 110)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 174)چیئوس6336172 چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعتب 20  ریاف  یلپمآ  ددع و  دادعتب 20  یروتکرفر  ید  یا  لا  تلو  نادرگ 12  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000262 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان   PA2400 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NSHN-5 باهش لدم  یروتکلفر  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

هدش هیارا  تاحیضوت  یتسویپ و  کرادم  ساسا  رب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم ،  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روهمم  تروصب  تسیل  رودنو  تیوضع  روتکاف و  شیپ  مالعتسا ،  گرب  یتسویپ ،  تاصخشم  ندومن  همیمض  . 2 .دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 020 دادعتب   دادعتب ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ وو   ددع   ددع   2 020 دادعتب   دادعتب یروتکرفر   یروتکرفر یدید   یایا   لالا   تلو   تلو   1212 نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 220220

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006205 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن هدننک  هضرع  عجرم   TELEVIC هدنزاس عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   TELEVIC یتراجت مان   D-CERNO لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

روپ شرآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  گولاتاک  لاسرا  زاوها  تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006206 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن هدننک  هضرع  عجرم   TELEVIC هدنزاس عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   TELEVIC یتراجت مان   D-CERNO لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

روپ شرآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  گولاتاک  لاسرا  زاوها  تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 22 122 1

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 222222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزاسرهش هار 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  ترازو  یریوصت  یتوص و  رابخا  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000213 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف هجوت  همیمض  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646298-021  ، 88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006203 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن هدننک  هضرع  عجرم   TELEVIC هدنزاس عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   TELEVIC یتراجت مان   CERNO C لدم سنارفنک  لاتیجید  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

روپ شرآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  گولاتاک  لاسرا  زاوها  تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار ترازو   ترازو یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص رابخا   رابخا گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 223223

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 224224
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یتوص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003003 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرافغ دجاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SPA9300/00 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / دشاب یم  لاس 1402  جرب 3  یلام  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ... یزادنا و هار  بصن و  / شزومآ / یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 225225

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 226226

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  قبط  ریاشع  روما  لک  هرادا  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا تسویپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  کالم  تسا  هباشم  الاک  دک 

1101003388000152 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin alfu لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   MK600 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

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

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   YAMAHA یتراجت مان   PSRA300 لدم دروبیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هللارصن دمحم  کسان  هدننک  هضرع  عجرم   CCIVO هنایار سوام  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8815713315 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  بنج  تارادا - عمتجم  نیسح - ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250138-038  ، 32250129-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250132-038 :: 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

سنارفنک6333861 یریوصت  یتوص و  هحفص 15)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6333889 دادعتب 20  ریاف  یلپمآ  ددع و  دادعتب 20  یروتکرفر  ید  یا  لا  تلو  نادرگ 12  هحفص 185)غارچ  توص  ( توص

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

یتوص6334214 هحفص 185)متسیس  توص  ( توص

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

یتوص6334247 هحفص 185)متسیس  توص  ( توص

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

ینف6334981 تنواعم  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  هحفص 174)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یزاسرهش6335119 هار و  ترازو  یریوصت  یتوص و  رابخا  هحفص 185)گنیروتینام  توص  ( توص
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتوص6335136 هحفص 185)متسیس  توص  ( توص

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

تسویپ6335244 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 110)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6335315 یتوص و  هحفص 185)متسیس  توص  ( توص

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

یرتویپماک6335864 تازیهجت  هحفص 185)دیرخ  توص  ( توص

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

رباعم6335980 یریوصت  هحفص 94)شیاپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهعرب  لاسراو  همیب  هنیزه  - ربتعم یتناراگ  ینابیتشپ و  اب   - یتسویپ تاصخشم  قبط  نوخراشف  رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یفداصت  یباختنا  دک   ) تسا

1101093121000073 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

ناهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDSET هدنزاس عجرم   MEDSET یتراجت مان   Scanlight لدم نوخراشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هسرآ ناهن  زورفا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یباختنا دک   ) تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسراو  همیب  هنیزه  - ربتعم یتناراگ  ینابیتشپ و  اب   - یتسویپ تاصخشم  قبط  نوخراشف  رتلوه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا یفداصت 

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخراشف نوخراشف رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 227227
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  چنیا ( روتینام 86  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000616 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ریمض  رهطم  هدننک  هضرع  عجرم   DAEWOO یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   DSL-86S8900EUM لدم  in 86 زیاس  SMART UHD نویزیولت الاک :  مان 

ریمض رهطم  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناقهد مناخ  ینف  تالاوس  هب  خساپ  تهج   61023200

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

یولوم  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   8686 زیاس   زیاس   SMART UHDSMART UHD  نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 228228
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6334241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  چنیا  یتعنص 19 و49  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000501 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
سکاریز یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   XM یرس  in 19 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیابیم ناگدننک  تکرش  هیلک  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یراس ) دصقم ( ات  لمح  هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ( دنلب تسیل  AVL) تفن زاگ و  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  وضع 

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

33805716-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب دک 801  کچوک  زیاس  ددع و  گرب 20  زیاس  وشک  نودب  دک 818  کیتسالپانس  دنرب  یروتینام  ریز  تسا  هباشم  دکنایا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا ههام  6 هیوست ، ددع کچوک 20  زیاس  وشک 

1101030642001734 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یلقان دیون  هدننک  هضرع  عجرم  انص  کیتسالپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 6  لدم 801   20x30 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  هقبط  یروتینام 1  ریز  الاک :  مان 
نتراک 40 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چنیا   چنیا وو4949     1919 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 229229

کیتسالپانس کیتسالپانس دنرب   دنرب یروتینام   یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 230230

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  اب  قباطم  یکشزپ  میالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030085000076 زاین :  هرامش 

جوسای یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IMED HEALTH INDUSTRIES یتراجت مان   SADRA 10 لدم رامیب  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741413 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  / یرهطمراولب / جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33345115-074  ، 3337938-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3337938-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب هبعش 1  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب ناگزمره  ناتسا  هدودحم  رد  دشاب -  هام  لقادح 18  ربتعم  یتناراگ  یاراد  جنیا -  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091650000016 زاین :  هرامش 

سابعردنب کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب ناگزمره  ناتسا  هدودحم  رد  دشاب -  هام  لقادح 18  ربتعم  یتناراگ  یاراد  جنیا -  روتینام 22   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919153677 یتسپ :  دک  هبعش 1 ،  یعامتجا  نیمات  امه  لته  هار  هس  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33519713-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33519713-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ میالع   میالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 231231

جنیا جنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 232232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6334892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.بسانم بولطم و  تیفیک  ربتعم و  یتناراگ  یاراد   xp،7،10،11 زودنیو لماع  متسیس  اب  یراگزاس  روتینام ،  هاگتسد  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  لدم و  کرام و  قبط 

1201009021000074 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدش و هئارا  یاه  لدم  کرام و  قبط  .بسانم  بولطم و  تیفیک  ربتعم و  یتناراگ  یاراد   xp،7،10،11 زودنیو لماع  متسیس  اب  یراگزاس  روتینام ،  هاگتسد  دیرخ 100  - 
دادح یاقآ  اه و 09166460154  متسیس  هریاد  نفلت.تسویپ 7-06132238924 ینف  تاصخشم 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  100 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد .دشابیم .  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  تیریدم  رابنا  لخاد  هب  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه  تسا .  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  ای  لوبق  رد  راذگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  هباشم  دک  ناریا  زا  هدافتسا  تروص 

6193633145 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  یدباع -  دیهش  نابایخ  ناگدازآ -  نابایخ  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232128-061  ، 32219857-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232128-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.بسانم .بسانم وو   بولطم   بولطم تیفیک   تیفیک وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد   xp،7،10 ،1 1xp،7،10 ،1 1 زودنیو   زودنیو لماع   لماع متسیس   متسیس اباب   یراگزاس   یراگزاس روتینام ،  ،  روتینام هاگتسد   هاگتسد   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   لدم   لدم وو   کرام   کرام قبط   قبط

233233

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ ینف  تاصخشم  مالعتسا و  تسیل  قبط  درب - یک  روتینام - سیک -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000323 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMC یتراجت مان   SMC-SP100 لدم  touch screen tablet یبیج رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرکسع سدنهم  یاقا  ینف  لاوس  دوش  تسویپ  همانساسا  ای  زاوج  زا  معا  هدننک  نیمات  کرادم  اب  هارمه  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03431251412

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251209-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درب درب یکیک   روتینام - - روتینام سیک -  -  سیک ناونع : : ناونع 234234

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ینف  تاصخشم  ددع  گیگ 10  مر 8  / ددع تروپ 2  چیوس 2  / ددع رکیپسا 1   / ددع یناریا 4 چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000356 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ینف  تاصخشم  ددع  گیگ 10  مر 8  / ددع تروپ 2  چیوس 2  / ددع رکیپسا 1   / ددع یناریا 4 چنیا  روتینام 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 02435279248  هرامش  اب  زاین  تروص  رد.دشاب  یتناراگ  یاراد  .دشاب  هطوبرم  سانشراک  دات  دروم  دیاب  سانجا 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35250301-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ددع   ددع   1010 گیگ   گیگ   88 مرمر   // ددع ددع   22 تروپ   تروپ   22 چیوس   چیوس // ددع ددع   11 رکیپسا   رکیپسا  / / ددع ددع یناریا  44 یناریا چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 235235

هناخباتک هناخباتک یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 236236

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کرتفک هناخباتک  یا  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005033000118 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MBS-3615 لدم  CCD دکراب رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   KM160 لدم هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet Pro M402d لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

یفسوی قداص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CANON LIDE 110 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
رنه شقن  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   C270 لدم  HD مک بو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب .  یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 132   37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: 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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درگنسوس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک   . هدش هدفتسا  هباشمدک  ناریازا  - رنکسا - جنیا 24 روتینام - سیک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091740000056 زاین :  هرامش 

درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
وستیجوف  fi5015c لدم  A4 رنکسا الاک :  مان 

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

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا سدنهم  09173403106 ددرگ تبث  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  روتکاف  شیپ  هارمه  یتنارگ  افطلدشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا -- جنیا جنیا 2424 روتینام روتینام -- سیک سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 237237

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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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 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتینام
رتنیرپ

تسویپ تسیل  قبط 
1201000383001055 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  - 

روتینام
رتنیرپ

تسویپ تسیل  قبط 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسویپ قبط   1 دادعت : 
1401/12/10 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتنیرپ   رتنیرپ روتینام   روتینام رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 238238

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 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6335496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتینام
رتنیرپ

تسویپ تسیل  قبط 
1201000383001052 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  - 

روتینام
رتنیرپ

تسویپ تسیل  قبط 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  قط   1 دادعت : 
1401/12/10 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتنیرپ   رتنیرپ روتینام   روتینام رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 239239

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام لانرتسکا و  دراه  رتویپماک ،  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000504 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هرایس تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   GW2480 لدم  in 23/8 زیاس حطسم  هحفص  اب   LED هنایار روتینام  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M310i لدم  TB 12 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  لیاف  رد  زکرم  نیا  طیارش  نینچمه  یتساوخرد و  یاهمتسیس  لماک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  یمالعا  یاهدک  ناریا  مارتحااب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دوجوم 

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   لانرتسکا   لانرتسکا دراه   دراه رتویپماک ،  ،  رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 240240

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

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

زا 218 ھحفص 201 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8y3ke49mwm4qs?user=37505&ntc=6335846
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6335846?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000266 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 8 تیفرظ  RADEON RX 6600 XT MECH 2X 8G لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  رد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 241241

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094050000028 زاین :  هرامش 

ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green MD121 لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل ندومن  رهم  لیمکت و  دشاب .  ناجیهال  ناتسرهش  نالیگ  ناتسا  هزوح  رد  ناگدننک  نیمات  اموزل  تسویپ .  تسیل  تاصخشم  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک تساوخرد  یت  یا  دحاو  طسوت  هدش  یرادیرخ  مالقا  دات  موزل  هناماس و  رد  هدننک  نیمات  طسوت  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  یتسویپ و 

4413463151 یتسپ :  دک   ، 11 هچوک  - یتشهب دیهش  نابایخ   - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42233437-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235506-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 242242

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

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

زا 218 ھحفص 203 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ttmqn8lxlhqra?user=37505&ntc=6335871
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6335871?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


2 لامش نهآ  هار  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 23 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  تاجردنم  قباطم  چنیا  زیاس 20  یج  لا   LED روتینام ، چنیا  27 یموئایش  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماج 09127607791 ینف : سانشراک  هدش )

1101093969000157 زاین :  هرامش 
(2  ) لامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نآ  هنیزه  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشر نهآ  هار  هاگتسیا  رابنا  لیوحت  لحم 

دشاب یم  ینف  سانشراک  دات  لماک و  لیوحت  هب  طونم  ههام و  کی  تخادرپ 

4145914155 یتسپ :  دک  تشر ،  نهآ  هار  هاگتسیا  هدریج ، هداج  رتمولیک 7  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32474919-13  ، 32474919-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32474919-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2020 زیاس   زیاس یجیج   لالا     LEDLED روتینام روتینام ،، چنیا چنیا   2727 یموئایش یموئایش   LEDLED روتینام روتینام ناونع : : ناونع 243243

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   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000366 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسرهف رد  ار  لک  تمیق  هدومن و  جرد  داهنشپ  تمیق  ناونع  هب  هناماس  رد  ار  دحاو  تمیق  مرتحم  ناگدننک  نیمات  تسا  دنمشهاوخ  انمض  .تسویپ  لیاف  قباطم  - 

هناماس لوئسم  ینادرم  دنیامن 08338246667  دراو  یتسویپ  یاهب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق دحاو و  تمیق  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  انمض  تسیمازلا  یتسویپ  ریداقم  تسرهف  یراذگراب  یاضما و  رهم و  هب  دات  تمیق ، لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفص سدنهم   09188329177 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  .دشابیم  دودرم  هدننک  تکرش  تمیق  روصنیا  ریغ  رد  .ددرگ  داهنشیپ  ریداقم  تسرهف  رد  لک 

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

38246667-083  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 244244
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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 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6336178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخت رانک  هیاپراهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنورپ دلج 

دمک
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383001051 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تخت رانک  هیاپراهچ  - 
هدنورپ دلج 

دمک
تسویپ تسیل  قبط 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

1401/12/10 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

لباترپ لباترپ روتینام   روتینام لارتناس -  -  لارتناس روتینام   روتینام رکال -  -  رکال رگنه -  -  رگنه هدنورپ -  -  هدنورپ دلج   دلج تخت -  -  تخت رانک   رانک دمک   دمک تخت -  -  تخت رانک   رانک هیاپراهچ   هیاپراهچ دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 245245

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

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

زا 218 ھحفص 206 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jp7ftqtywmf6x?user=37505&ntc=6336178
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6336178?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6336404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس روتینام  کج  یکی  رتکلا  مرها  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000614 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  اه  هنیزه  یمامت  / دابارهم هاگدورف  لیوحت  لحم  / ددع کی  /LINAK 2500N ینف هرامش  هب  یفقس  روتینام  کج  یکی  رتکلا  مرهادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
61023163 برع دیرخ  سانش  راک  / دشابیم هدننک  نیمات 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: 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

وشات6333939 روتینام   - سنارفنک وئدیو  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 15)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نوخراشف6333953 رتلوه  هحفص 190)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

6333996، جنسراشف فاک  رتمیسکا ، سلاپ  بارپ  لماش  تداعس  ناریااص و  گنیروتینام  یاهیروسسکا 
...رامیب دیل  لباک 3  و 

هحفص 133) سسکا  ( سسکا

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

چنیا6334187 زیاس 86   SMART UHD هحفص 190)نویزیولت روتینام  ( روتینام

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

هنیزه6334241 - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  چنیا  یتعنص 19 و49  روتینام 
- دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح 

هحفص 190) روتینام  ( روتینام

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

کیتسالپانس6334266 دنرب  یروتینام  هحفص 190)ریز  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6334381 میالع  هحفص 190)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6334596( تسویپ لیاف  قبط  ) تاقلعتمو نیبرود  لماش  - تظافح گنیروتینام  هحفص 110)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یفقس یفقس روتینام   روتینام کجکج   یکی   یکی رتکلا   رتکلا مرها   مرها دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 246246

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

جنیا6334786 هحفص 190)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

یتناراگ6334892 یاراد   xp،7،10،11 زودنیو لماع  متسیس  اب  یراگزاس  روتینام ،  هاگتسد  دیرخ 100 
.تسویپ ینف  تاصخشم  لدم و  کرام و  قبط  .بسانم  بولطم و  تیفیک  ربتعم و 

هحفص 190) روتینام  ( روتینام

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

ینف6334981 تنواعم  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  هحفص 174)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

درب6335102 یک  روتینام - هحفص 190)سیک -  روتینام  ( روتینام

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

یزاسرهش6335119 هار و  ترازو  یریوصت  یتوص و  رابخا  هحفص 185)گنیروتینام  توص  ( توص

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

ددع6335286 گیگ 10  مر 8  / ددع تروپ 2  چیوس 2  / ددع رکیپسا 1   / ددع یناریا 4 چنیا  روتینام 24 
تسویپ تسیل  قبط  ینف  تاصخشم 

هحفص 190) روتینام  ( روتینام

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

هناخباتک6335385 یا  هنایار  هحفص 190)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6335391 - جنیا 24 روتینام - سیک هحفص 190)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6335483 تسیل  قبط  رتنیرپ  روتینام  رتویپماک  هحفص 190)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6335496 تسیل  قبط  رتنیرپ  روتینام  رتویپماک  هحفص 190)سیک  روتینام  ( روتینام

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

کی6335690 تیابارت و  دراه 1  ددع  کی  رگپاچ و  ددع  لماک و 4  تاقلعتم  اب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 8 
رازفا مرن  لماک  کپ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام6335846 لانرتسکا و  دراه  رتویپماک ،  هحفص 190)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6335850 هحفص 190)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6335864 تازیهجت  هحفص 185)دیرخ  توص  ( توص

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

روتینام6335871 سیک و  ددع  هحفص 190)دیرخ 4  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6335889 زیاس 20  یج  لا   LED روتینام ، چنیا  27 یموئایش  LED هحفص 190)روتینام روتینام  ( روتینام

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

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

روتینام6335912 هحفص 190)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6336178 - لارتناس روتینام  رکال -  رگنه -  هدنورپ -  دلج  تخت -  رانک  دمک  تخت -  رانک  هیاپراهچ  دیرخ : 
لباترپ روتینام 

هحفص 190) روتینام  ( روتینام

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

یفقس6336404 روتینام  کج  یکی  رتکلا  مرها  هحفص 190)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

هتسبرادم6334440 نیبرود  تازیهجت  هحفص 110)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6334700 هحفص 110)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6334946 دادعت 1 cisco ws-c2960s-24ps-l هحفص 110)چوس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6335423 نیبرود  هحفص 110)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینوساناپ6335571 هتسبرادم  هحفص 110)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6335914 متسیس  هحفص 110)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینف6334981 تنواعم  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  هحفص 174)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاضف  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 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  تاسلج  نلاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000299 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SENNHEISER هدنزاس عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   EW-112PG4 لدم  HF یا هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

نیبوژ حرط 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   ECM-HST1 CE7 لدم نوفورکیم  الاک :  مان 

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

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-450P لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-APS550P لدم  W 350 ناوت یکمک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-PAWS6064 لدم یراوید  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
VIDEOWALL هدنزاس عجرم   VIDEOWALL SMD LED HIGREEN یتراجت مان   videowall SMD LED لدم  16x32 cm زیاس یتعنص  رگشیامن  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMD LED HIGREEN
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ظفح باستحا  نودب  یتسیاب  هدش  مالعا  تمیق   ( هزور لیوحت 45  ازخا 103 -  دک  هنازخ 1404/05/20 -  دانسا   ) هنازخ دانسا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ددرگ یم  مالعا  تیفیک  نیمات  تمیق و  نیرتمک  ساسا  رب  هدنرب  ددرگ و  جرددشاب  یم  دصرد  هنایلاس 15  هک  دیرخ  تردق 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

تسویپ6335937 لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  تاسلج  نلاس  تازیهجت  هحفص 209)دیرخ  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 247247

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6334712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000171 زاین :  هرامش 

مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب  - 

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

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

.دشاب یم  مق  نهآ  هار  لک  هرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نهآ  هار  یزکرم  رابنا  برد  ات  الاک  لقن  لمح و 
.دوش هئارا  تمیق  نامزاس  تساوخرد  ساسا  رب  دوش و  هجوت  تسویپ  رد  تساوخرد  تاحیضوت  هب  افطل 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 248248

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیمرتور رتنیرپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060004000105 زاین :  هرامش 

هغارم ءانیس  یلعوب  یباوختخت  138 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
- یتسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

روتکاف شیپ  - هدش هداد  تاصخشم  اب  تقباطم  مدع  ندوب و  بویعم و  تروص  رد  الاک  تدوع  - هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش هداد  لک  تمیق  - دندرگ هئارا  ربتعم  یتناراگ  اب  اه  الاک  - ددرگ تسویپ 

5513155391 یتسپ :  دک  قباس ، )  یارسشناد  ینیمخ (  یفطصم  دیهش  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31761281-041  ، 37221390-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256919-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیمرتور کیتورکیمرتور وو   رتنیرپ   رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 249249
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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 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاصخشمو  تاحیضوتوددع  1 دادعت هب  بایغوروضحرازفا  مرن  ددع و  دادعت 15  هب  بایغ  روضح و  هاگتسددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  دوجوم  تسویپرد 

1101092410001491 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوگراچ هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   DVD بایغ روضح و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HI30 لدم تراک  تشگنارثا و  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپرد تسویپرد لماک   لماک تاصخشمو   تاصخشمو تاحیضوتوددع   تاحیضوتوددع 11 دادعت دادعت هبهب   بایغوروضحرازفا   بایغوروضحرازفا مرن   مرن وو   ددع   ددع   1515 دادعت   دادعت هبهب   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسددیرخ   هاگتسددیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   دوجوم   دوجوم

250250
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ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعج یور  رب  ناریا  یلم  کناب  ترابع  جرد  اب  بوغرم  یزیمور  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003163000091 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  200 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6333861 یریوصت  یتوص و  هحفص 15)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاعر6334167  Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sanbox
.تسیمازلا تسویپ  طیارش 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شناد6334421 تیریدم  اهداهنشیپ و  ماظن  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتارباخم6334712 هحفص 211)مالقا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

نیمات6334834 نامرد  تیریدم  دیدج  نامتخاس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصنودیرخدادرارق 
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتسویپ دادرارق  شیپ  مالعتسا و  مرف  قبط  یعامتجا 

هحفص 110) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روشک6334915 لک  یشخبناوت  زکارم  یزادنا  هار  بصن و  یشخبناوت -  عماج  رازفا  مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام6334920 یرادا و  عماج  رازفا  مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناتسرامیب6335164 یاه  صخاش  شیاپ  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

بوغرم بوغرم یزیمور   یزیمور رکیپسا   رکیپسا ناونع : : ناونع 251251
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6335243 لیاف  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روشک6335454 لک  یشخبناوت  زکارم  یزادنا  هار  بصن و  یشخبناوت -  عماج  رازفا  مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتورکیمرتور6335477 رتنیرپ و  هحفص 211)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رتسگ6335642 هکبش  یتناراگ  ینابیتشپ  هارمه  هب  هلاسکی   SG230 لاوریاف دراگ  لوف  هحفص 15)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب6335682 بایغوروضحرازفا  مرن  ددع و  دادعت 15  هب  بایغ  روضح و  هاگتسددیرخ 
یم هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  دوجوم  تسویپرد  لماک  تاصخشمو  تاحیضوتوددع  1 دادعت

دشاب

هحفص 211) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کی6335690 تیابارت و  دراه 1  ددع  کی  رگپاچ و  ددع  لماک و 4  تاقلعتم  اب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 8 
رازفا مرن  لماک  کپ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بوغرم6335769 یزیمور  هحفص 211)رکیپسا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ربراک6335839 اب 500   Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 15)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6335892KMS رورس زودنیو  سنسیال  ناونع   DVD رازفا مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6336108 یاوتحم  دانسا و  ویشرآ  تیریدم و  دنمشوه  بوتحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  الاک  دک  .تسویپ  هب  طیارش  قبط  .بصن  اب  هاره   eb01 لدم نوسپا  روتکژورپ  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000636 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP510G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  الاک  دک  .تسویپ  هب  طیارش  قبط  .بصن  اب  هاره   eb01 لدم نوسپا  روتکژورپ  ویدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6335651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  زاین  لماک  حرش 

1101001276000093 زاین :  هرامش 
راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ردنب ایوپ  ناراک  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   DATA PROJECTOR یتراجت مان   PT-LB90 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Data Projector :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Presenter

یراوید یوگدنلب  تس 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   .تسویپ   .تسویپ هبهب   طیارش   طیارش قبط   قبط .بصن   .بصن اباب   هاره   هاره   eb0 1eb01 لدم   لدم نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 252252

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 253253

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

ناسارخ ناتسا  نامیرف  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6335688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PC رتویپماک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090724000030 زاین :  هرامش 

نامیرف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  عجرم   FUJITSU یتراجت مان   Fi-7160 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

ریسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
سرگاز ششوپ  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ET2012 لدم  PC هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

OPTOMA هدنزاس عجرم   ES522 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نامیرف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  تخادرپ  دشاب  یم  هدنشورف  اب  لقن  لمح و   . دوش همیمض  تازج  اب  روتکاف  شیپ   . دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلام یروفغ  یاقآ  میحر IT و 09150607010  روپ  سدنهم   09395226159  . یدقن  . دوش یم  ماجنا  الاک  لیوحت 

9391914314 یتسپ :  دک  نامیرف ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یبرغ 8 -  اضر  ماما  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34624602-051  ، 34626111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34624604-051 :: 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

هباشم6335507 الاک  دک  .تسویپ  هب  طیارش  قبط  .بصن  اب  هاره   eb01 لدم نوسپا  روتکژورپ  ویدیو 
تسا

هحفص 215) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6335651 هحفص 215)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6335688 وئدیو  یس -  یپ  هنایار  یا  - هناخریبد  هحفص 215)رنکسا  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو یسیس -  -  یپیپ   هنایار   هنایار یایا   - - هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 254254

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6334154 لیاف  قباطم  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 104) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتسویپ6335458 مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  یقرب  هرکرک  برد  روتوم  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 104) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بعش6336166 تهج  یقرب  هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 104) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

کیفارت6336257 لرتنک  زکرم  تهج  رورس  جیروتسا و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 146)هصقانم  رورس  ( رورس

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