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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   88 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   309,440هکس , 000309,440 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   430رالد ,920430 تاراما920, 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   سیلگنا27,725,00027,725,000یالط 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
((3636))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 151151 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 43  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 72

( یهگآ دادعت 16  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 84

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 86

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( 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 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( 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  • 110

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

( یهگآ دادعت 18  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

حبص هراتس   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CSP  ) اوتحم تیریدم  تخاس  ریز  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بعش هیلک  رد  فلتخم  حوطس  رد  اوتحم  یبایزاب  یرادهگن و   ، یدنب هتسد  اب  هارمه  دانسا  کینورتکلا  ویشرآ  نینچمه  ییاوتحم و  تخاس  ریز  هژورپ  نیا  یارجا  اب 

.دیامن یتایلمع  داجیا و  ار  روشک  رد  یزرواشک  کناب  یاهدحاو  و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یمومع 88232208 ینف 88232390   : :: 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

فشاک یکینورتکلا  نما  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/12/07  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6338468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  فشاک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ دحاو  کالپ 41  یدرگتسد -  دیهش  نابایخ  یتعیرش -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

02172861219 :: 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

(( CSPCSP  ) ) اوتحم اوتحم تیریدم   تیریدم تخاس   تخاس ریز   ریز هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 11

ینایاپ ینایاپ طاقن   طاقن زازا   تظافح   تظافح یوکس   یوکس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 22
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000010000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6338511 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 lanوwan تخاس ریز  هداد و  زکرم  گنیروتیام  هکبشو و   server room زا رمتسم  ینابیتشپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 

اب قباطم   lanوwan تخاس ریز  هداد و  زکرم  گنیروتیام  هکبشو و   server room زا رمتسم  ینابیتشپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یتسویپ تامدخ  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد یراذگراب  زا  سپو  رداص  یعامتجا  هافرو  راک  نواعت ، ترازو  هجو  رد  ههام  هس  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  عوبتم  ترازو  لیوحت  نآ  لصا  هناماس  نیا 
09:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یعامتجا هتافرو  راک  نواعت ، ترازو  یزکرم  نامتخاس  یدوبهب  نابایخ  شبن  یدازآ  نابایخ   ، 1457965599 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003065000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338711 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 13:30  سار   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس دیدج  یاه  یدنمزاین  ششوپ  فده  اب  دیدج  یاهرازفا  مرن  دیلوت  یتیوه و  یاه  هناماس  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  50/000/000/000 دروارب : 

لایر   2/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام رابتعا 3  یاراد 

یداه خیش  شبن  اکتا  هاگشورف  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -   :: 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

lanlanوو wanwan  تخاس تخاس ریز   ریز وو   هداد   هداد زکرم   زکرم گنیروتینام   گنیروتینام وو   هکبش   هکبش وو     server roomserver room  زازا رمتسم   رمتسم ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 33

نامزاس نامزاس دیدج   دیدج یاه   یاه یدنمزاین   یدنمزاین ششوپ   ششوپ فده   فده اباب   دیدج   دیدج یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت وو   یتیوه   یتیوه یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 44
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون 

1401/12/08 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

25  / ع / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد هاگتسد  دادعت 200  دنبکآ  ون و  یکناب  کسویک  هاگتسد  دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا ،  هار  بصن و  یزاس ،  هچیرد  لمح ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقحلم هارمه  هب  هیاپ  ای  راوید  یور  بصن  لباق  کسویک  ینیم  تاقحلم  هارمه  هب  هیاپ  ای  راوید  یور  بصن  لباق  کسویک  ینیم  هاگتسد  هچیرد TTW و 300 

یکناب  یاه  کسویک  دودحمان  دادعت  ینابیتشپ  ناکما  اب  گنیروتینام  رلرتنک و  کسویک  یزکرم  یرازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   15/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/000/000 دیرخ : 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرهچ6338769 صیخشت  اب  ددرت  تبث  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

عاونا6338862 دیرخ  بویعم -  هتخوس و  یاهروتامروفسنارت  یلک  لاهروا  لماش : هصقانم  ناونع   3
هکبش نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  دیرخ و  ینتب - هیاپ 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنبکآ دنبکآ وو   ونون   یکناب   یکناب کسویک   کسویک هاگتسد   هاگتسد   500500 دادعت   دادعت شزومآ   شزومآ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس ،  ،  یزاس هچیرد   هچیرد لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 55
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/31 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATC Onboard یکدی هعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 4.998.000.000  غلبم  هناماس 2001001494000078 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  مهدزناپ  هقبط  نهآ ج 1.1  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  سردآ  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

1235-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338429 :: هرازه هرازه تعاس 16/30دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  زاریش  رهش  رد  یگدننار  تافلخت  تبث  کیفارت و  لرتنک  یاههناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یرادرهش  هب  لاقتنا  سپس  و  یرادرب ، هرهب  زیهجت ،  EOT یراذگ هیامرس  شور 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 20/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمدرم یاهتکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  یناشن  شتآ  هاگتسیا  زا  دعب  نایرجش  داتسا  نابایخ  دهاش   ، راولب یادتبا  نارمچ  دیهش  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ
یتسپدک 7196698893) زاریش  یرادرهش 

هارمه 09177117019 هرامش  یلخاد 314 و   07136362423  : :: نفلت :: https://shaffaf shirazirنفلت 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

ATC OnboardATC Onboard  یکدی یکدی هعطق   هعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یگدننار یگدننار تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک یاههناماس   یاههناماس رارقتسا   رارقتسا هژورپ   هژورپ زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ثادحا   ثادحا وو   یحارط   یحارط یراذگ   - - یراذگ هیامرس   هیامرس ناونع : : ناونع 77
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091426000114 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338741 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دزی ناتسا  زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/03/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دزی   ، 8916713576 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/74 و 1401/82/75 یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/2   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338862 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش : هصقانم  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بویعم  هتخوس و  یاهروتامروفسنارت  یلک  لاهروا  - 

ینتب  هیاپ  عاونا  دیرخ  - 
هکبش نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  دیرخ و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 88

مرن مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیرخ   دیرخ ینتب - - ینتب هیاپ   هیاپ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ بویعم -  -  بویعم وو   هتخوس   هتخوس یاهروتامروفسنارت   یاهروتامروفسنارت یلک   یلک لاهروا   لاهروا لماش : : لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   33 ناونع : : ناونع
هکبش هکبش نویساموتا   نویساموتا اداکسا   اداکسا رازفا   رازفا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هداس یبایزرا  یا -  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  پاچ  خیرات  زا  سپ  هتفه  کی  داتس  هناماس  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآ

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

6338257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ سراپ 1 و  سراپ (  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  نکاما  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ناگنک 2

لایر دروآرب 36.898.932.000  غلبم 

ریمعت و دک   ) یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  لایر -  نیمضت 1.845.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( - یرادهگن

سراف جیلخ  یاه  شیامه  زکرم  نامتخاس  هیولسع  رهشوب  ناتسا  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

4-07731372150 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731372155 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکاما نکاما کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004350000148 :: 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

6337698 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  رهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآزکرم   VDI یزادنا هار  تخاس و  ریز  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  رهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآزکرم   VDI یزادنا هار  تخاس و  ریز  یزاس  هنیهب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناردنزام

لایر   2,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/01/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس جیسب ـ  هارگرزب  یادتبا  رابیوج ـ  هار  هس  هر ـ )  ) ینیمخ ماما  نادیم  یراس   ، 4815733971 یتسپ :  دک  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزکرم داتس  کی  هرامش 

:: 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  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   تبون
هچراپکی

1401/12/08 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005014000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاسعبنم ات  رثکادح  هناماس  رد  داهنشیپ  تبث   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم یرادا  تقو  نایاپ  ات  فلا  تکاپ  یکیزیف  لیوحت  خروم 1401/12/25 -  19

6338413 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتنساتید تیعمج ( یاه  هداد  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر یکناب 22/000/000/000  همانتنامض  نیمضت  - 

نویسیمک هناخریبد  لوا  هقبط  رمحا  لاله  تیعمج  حلص  نامتخاس  یمسای  دیشر  نابایخ  شبن  دامادریم - نابایخ  زا  رتالاب  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
نفلت 85633057 تالماعم و 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد   - 1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد ینامرد یشزومآزکرم   یشزومآزکرم   VDIVDI یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تخاس   تخاس ریز   ریز یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

(( رتنساتید رتنساتید  ) ) تیعمج تیعمج یاه   یاه هداد   هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یللملا  نیب  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

150/03-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  حبص  تعاس 9  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   1401/12/08

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

6338813 :: هرازه هرازه سأردکدک   یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ  یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ  شیاشگ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
فلا ب و یاهتکاپ  شیاشگ  خروم 1402/01/20 -  هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10 

خروم 1402/01/20 هبنشکی  زور  رهظ  زا  دعب  تعاس 14  سأر  ج 

لاس تدم 3  یارب   Azerspace هراوهام یور  یزترهاگم  یاضف 8  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 9.800.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

نادمه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تدم 10هرامش هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا  رثکادح   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 ات  زور 

رگراک راک و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338825 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش کیفارت  لرتنک  زکرم  هکبش  ویتکا  تازیهجت  ینابیتشپ  یدنبرکیپ و  بصن  دیرخ  هصقانم  ناوخارف  یهگآ  درادیم  مالعا  هلیسونیدب  *** یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ  یم  حالصا  لیذ  حرش  هب  یهگآ  رد  جردنم  یاهخیرات  تسا  هدیسر  پاچ  هب  رگراکوراک  همانزور  هحفص 10  رد  خیرات 1401/12/3  رد  هک  نادمه 

خروم 1401/12/24 حبص  تعاس 8  تکاپ  ییاشگزاب  خیرات  تعاس 1401/12/21  ات  تمیق  داهنشیپ  یاهتکاپ  لاسرا  خروم 1401/12/11  تعاس 14  ات  دانسا  تفایرد 
هکبش ویتکا  تازیهجت  ینابیتشپ  یدنبرکیپ و  بصن ، دیرخ ،

لایر  دروآرب 34.545.720.000 
هام کی  نامیپ  تدم 

هناورپ ندوب  اراد  ربتعم  خیرات  اب  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  هتشر  رد  راهچ  هبتر  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تنامض ای  هنازخ  دانسا  تروص  هب  هدرپس  روشک - یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  ندوب  اراد  یروهمج - تسایر  اتفا  یربهار  زکرم  زا  اتفا  یتایلمع 

لایر نیمضت 1.727.286.000  دشاب - یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  یاه  هنیزه  هیلک  یکناب -  همان 

:: سردآ سردآ

08132512247 - 32520229 :: نفلت :: setadiran.ir hamedan.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

AzerspaceAzerspace هراوهام   هراوهام یور   یور یزترهاگم   یزترهاگم   88 یاضف   یاضف هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1313

 ( ( هیحالصا هیحالصا کیفارت (  (  کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم هکبش   هکبش ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

72/03-1/103 140 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Leasing 9 MHz space segment on Eutelsat21B Satellite for 3 years in یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

00982122167053 :: 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

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

105/03-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Leasing 8 MHz space segment on Azerspace Satellite for 3 years in accordance یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

00982122167053 :: 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

ینایاپ6338468 طاقن  زا  تظافح  یوکس  زا  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخاس6338511 ریز  هداد و  زکرم  گنیروتینام  هکبش و  زا server room و  رمتسم  ینابیتشپ 
lanوwan

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6338760 یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  هحفص 14)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

Leas ing 9 MHz space segment on Eutelsat2 1B Satellite  for 3 years  inLeas ing 9 MHz space segment on Eutelsat2 1B Satellite  for 3 years  in ناونع : : ناونع 1515

Leas ing 8  MHz space segment on Azerspace Satellite  for 3 years  in accordanceLeas ing 8  MHz space segment on Azerspace Satellite  for 3 years  in accordance ناونع : : ناونع 1616
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6338818 ددع  ناوخ و 44  کالپ  نیبرود  ددع  دیرخ 33  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یتراظن

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اهدنب6339380 یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PJS-40117004 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسلج نلاس  لاو  وئدیو  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 27 یوجنگ  یماظن  نابایخ   ، روپسابع دیهش  نابایخ  نارهت  تاداهنشیپ  لیوحت  تهج  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: JPCOMPLEX.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس لاو   لاو وئدیو   وئدیو نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1717
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000278000237 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337956 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناتسآ  دنزاش –  روحم  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هناتسآ دنزاش –  روحم  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,153,103,992 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/12/8   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم :: 1401/12/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338508 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیونزب   - زردوگیلا روحم  رابدور  دس  یاهلنوت  ییانشور  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  235,681,473,905 یلام :  دروآرب 

کناب دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 10.713.629.478  ورین -  هبتر 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یربارت هار و  هبتر 4  رتالاب  هبتر  تیحالص  یاراد  تسیابیم  راکنامیپ  دشاب  یربارت  هار و  هبتر 5  زاجم  تیفرظ  زا  رتارف  راکنامیپ  یداهنشیپ  تمیق  هچنانچ  یلم  -

دشاب

یرادهار و لک  هرادا  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد   - 6819613831: یتسپدک  - ولیس بنج  ناتسراهب -  راولب  دابآ - مرخ  سردآ  هب  یکیزیف  تروصب  لیوحت   :: سردآ سردآ
ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

دسدس یاهلنوت   یاهلنوت ییانشور   ییانشور ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1919
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ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005130000114 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338712 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنابش و یسیون  راعش  یزاس  کاپ  ءاحما و  تهج  ینغور  کیتسالپ و  گنر  دیرخ  رهش و  حطس  اهیسرجوین  لوادج و  یزیمآ  گنر  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  حطس  یاهراوید  یحارط 

نارهت  ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یسیون راعش  یزاس  کاپ  ءاحما و  تهج  ینغور  کیتسالپ و  گنر  دیرخ  رهش و  حطس  اهیسرجوین  لوادج و  یزیمآ  گنر  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یحارط هنابش و 

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

14:30 تعاس : 1402/03/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسغاب یرادرهش  یلصا -  هلال 2  دابآ -  مداخ  ناتسغاب -  رایرهش -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  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

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095566000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338723 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 2001095566000020 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لیرداگ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
3,708,069,754 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   185,403,488 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(ع) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک   ، 6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ینغور ینغور وو   کیتسالپ   کیتسالپ گنر   گنر دیرخ   دیرخ وو   رهش   رهش حطس   حطس اهیسرجوین   اهیسرجوین وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یحارط یحارط وو   هنابش   هنابش یسیون   یسیون راعش   راعش یزاس   یزاس کاپ   کاپ وو   ءاحما   ءاحما تهج   تهج

2020

لیرداگ لیرداگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1
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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 13  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  70/000/000/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   3/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام هس  رابتعا :  تدم 

هشیدنا یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090062000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338818 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  ددع  دادعت 24  لدم MS-C2966X12TPA و  تلاب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع  دادعت 33  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 MS- C5364PC لدم تلاب 

نامرک  ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,624,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مب یرادرهش  یرادا -  تیاس  ییاجر -  دیهش  راولب  مب -   ، 7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  رهش :  نامرک ،  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

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ مود   مود زاف   زاف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع وو  4444   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع دیرخ  3333   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 151 ھحفص 17 
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14011112 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17:00هرامش  - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16:00عبنم  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یاه  تینوی  کیفارت  تست  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

09125052634 :: نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6337716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش یدالوف 17  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه تینوی   تینوی کیفارت   کیفارت تست   تست هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

هبعش هبعش یدالوف  1717   یدالوف هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 151 ھحفص 18 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هچراپکی  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R3NN 01/014 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس 

زور تسایس   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
.دشابیم

6338769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ صیخشت  اب  ددرت  تبث  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 74/188/875/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/705/943/750  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  الاک -  تاکرادت  هرادا  موس - هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001135000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:30عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338791 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ 2 ) موس  زاف  هبعش (  یدالوف 17  هرکرک  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

تراپ 2 ) موس  زاف  هبعش (  یدالوف 17  هرکرک  بصن  هیهت و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,471,917,110 یلام :  دروآرب 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,125,000,000 نیمضت :  غلبم 

تراپ 2 ) موس  زاف  هبعش (  یدالوف 17  هرکرک  بصن  هیهت و  هژورپ  نیمضت :  تاحیضوت 
14:30 تعاس : 1402/03/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  کی  یلامش  رهمگرزب  داجس  راولب  دهشم   ، 9187814571 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت اباب   ددرت   ددرت تبث   تبث هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2626

(( 22 تراپ   تراپ موس   موس زاف   زاف هبعش (  (  هبعش یدالوف  1717   یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 151 ھحفص 19 
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هناروس یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001098553000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338333 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناروس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هتسب رادم  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   125,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هناروس یاتسور   ، 3861814714 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  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

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

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

2001005797000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6338360 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   19,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2828

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

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

دیدجت مود  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

99/6034 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1402/01/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1402/02/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339099 :: هرازه هرازه :: 1402/02/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  مشش  هاگشیالاپ  دحاو 106  یلحم  لرتنک  قاتا  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 18.717.396.193 

لایر نیمضت 936.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تامدخ نامتخاس  یاهزاف 15 و 16  مشش  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب   :: سردآ سردآ
اهنامیپ

8071 - 07731318070 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا فده و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادگنلج نادرک و  یاهدنب  یریوصت  شیاپ  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت زربلا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ناتسوب -  نابایخ  یلصم -  یوربور  هر - ) ) ینیمخ ماما  راولب  رهشرهم -  جرک -  : راذگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
320-310-02633342300

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

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت6338429 لرتنک  یاههناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ  - هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6338760 یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  هحفص 14)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ   106106 دحاو   دحاو یلحم   یلحم لرتنک   لرتنک قاتا   قاتا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3030

اهدنب اهدنب یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلباق هیناث  ریز 3 - دارفا فرعت  - دودحمان دک   - کمایپ - راتسرپ راضحا   - رازفا مرن  هب  لاصتا  تیلباق  یناتسرامیب (  گیجیپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یعرش تاقوا  یدنب و  هورگ 

1101094953001409 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

الاک دنیآرف  امیل  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ZIZTEL هدنزاس عجرم   ZIZTEL یتراجت مان   PAGA لدم گنیجیپ  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم حیحص  زاین  یلک  حرش  -2

دشابیم  ههام  تخادرپ 2  - 3
دشابیم  هدننک  نیمات  اب  الاکو  هنومن  لاسرا  هنیزه  - 4

دشابیم یمازلا  هدننک  نیمات  تباثو  هارمه  نفلت  تبث  -5
هرامش 09163033166 اب  یگنهامه  - 6

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490517-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیلباق تیلباق هیناث   هیناث ریز  33 ریز -- دارفا دارفا فرعت   فرعت -- دودحمان دودحمان دکدک    - - کمایپ کمایپ -- راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا  - - رازفا رازفا مرن   مرن هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق یناتسرامیب (  (  یناتسرامیب گیجیپ   گیجیپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
 ( ( یعرش یعرش تاقوا   تاقوا وو   یدنب   یدنب هورگ   هورگ

3232
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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 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  ) نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یناکم  تاعالطا  عماج  هناماس  هعسوت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000124 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001290 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   CYBEROAM یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   CR1500ING-XP لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   TVS سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک 

هخسن 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناکم یناکم تاعالطا   تاعالطا عماج   عماج هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3333

رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3434
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک اب  سامت  دادرارق ،  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   NIBN یتینما تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایردفص هطوبرم 64573068 

1101001017000840 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

تاقیقحت هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  هکبش  اتید  چیئوس   WS-SVC-FWM-1-K9 لدم هعطق  یتینما  لوژام  الاک :  مان 
ایسآ ماکشواک  یتارباخم  تامدخ 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم سانشراک   سانشراک اباب   سامت   سامت دادرارق ،  ،  دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ ردرد   جردنم   جردنم دافم   دافم قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک     NIBNNIBN  یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نایردفص نایردفص   6457306864573068
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6338007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیندراه هکبش و  یریذپ  ذوفن  نومزآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000185 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک  مک  هعسوت  مرفتلپ  رب  ینتبم  ینامزاس  راک  بسک و  یاهدنیارف  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیارف ربراک و  دادعت  رد  تیدودحم  نودب   ) Platform Development Code Low)

1101010003000137 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دک  مک  هعسوت  مرفتلپ  رب  ینتبم  ینامزاس  راک  بسک و  یاهدنیارف  تیریدم  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیارف ربراک و  دادعت  رد  تیدودحم  نودب   ) Platform Development Code Low)

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیندراه گنیندراه وو   هکبش   هکبش یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ ناونع : : ناونع 3636

Platform Development Code LowPlatform Development Code Low )) دکدک   مکمک   هعسوت   هعسوت مرفتلپ   مرفتلپ ربرب   ینتبم   ینتبم ینامزاس   ینامزاس راک   راک وو   بسک   بسک یاهدنیارف   یاهدنیارف تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع
دنیارف دنیارف وو   ربراک   ربراک دادعت   دادعت ردرد   تیدودحم   تیدودحم نودب   نودب ))
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Padvish corporate یرادهگنو ینابیتشپ  دیرخ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000642 زاین :  هرامش 

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

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  زاین  دروم  یاه  یهاوگ  ریداقم و  زیر  هارمه  هب  هدش  لاتیجید  یاضما  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky endpoint security-Advanced یرادهگنو ینابیتشپ  دیرخ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000643 زاین :  هرامش 

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

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  زاین  دروم  یاه  یهاوگ  ریداقم و  زیر  هارمه  هب  هدش  لاتیجید  یاضما  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Padvish corporatePadvish corporate یرادهگنو   یرادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3838

Kaspersky endpoint security-AdvancedKaspersky endpoint security-Advanced  یرادهگنو یرادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3939
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یزاجم  یاضف  یعامتجا  یاههکبش  یربخ و  یاههناسر  شیاپ  دصر و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000271 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 33272465  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب یرادناتسا   :: 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

6338299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  تسویپ  هب  کرادم  ) هعبات اه  یرادشخب  اه و  یرادنامرف  یلام  یرادا و  هچراپکی  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004767000067 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ نازاس  باسح  هدننک  هضرع  عجرم  شلف  ساپ  بو  تحت  یرادا  یلام  نویساموتا  ناونع   CD عون رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515737715 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرادناتسا  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31558488-077  ، 31558000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554577-077 :: 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 یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف یعامتجا   یعامتجا یاههکبش   یاههکبش وو   یربخ   یربخ یاههناسر   یاههناسر شیاپ   شیاپ وو   دصر   دصر ناونع : : ناونع 4040

(( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   کرادم   کرادم )) هعبات هعبات اهاه   یرادشخب   یرادشخب وو   اهاه   یرادنامرف   یرادنامرف یلام   یلام وو   یرادا   یرادا هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141
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ناهفصا ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6338322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت.تسویپ دانسا  قبط  ربراکرفن  3 ودابا فجن  ناتسرامیب  لنسرپ  600 ددرت نویساموتارازفا  مرن  ینابیتشپ.هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03142982119 ماهبا عفر 

1101004718000180 زاین :  هرامش 
ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1402/09/30 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مازلا تسویپ  دانسا  یرازگرابواضماورهمو  لیمکت.دنشابیم  مالعتسارد  تکرش  هب  زاجم  ( تسویپ دانسا  قبط  ) طیارشدجاو یقوقح  صاخشاافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب  طبترم  تامدخ  تیحالص  یهاوگو   ...( طبترم و همانساسا  ) تکرش یقوقحدانسا.دوشیم  فذح  مالعتسا  دنور  زا  هدننک  تکرش  تروصنیا  ریغ  رد 

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنسرپ لنسرپ 600600 ددرت ددرت نویساموتارازفا   نویساموتارازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4242
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نانمس ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6338554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن ساسا  رب  هعبات  یاهناتسرهش  ناتسا و  زکرم  رد  هکبش  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  مرف  دادرارق و 

1101003329000016 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

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

33331573-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنومن هنومن ساسا   ساسا ربرب   هعبات   هعبات یاهناتسرهش   یاهناتسرهش وو   ناتسا   ناتسا زکرم   زکرم ردرد   هکبش   هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف وو   دادرارق   دادرارق

4343
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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 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

6338985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  یزادنا  هار  بصن و  یباسحیذ ،  یا  هیامرس  لوقنم  لاوما  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  دافم  قبط  امرفراک  نامزاس  لحم 

1101003013000176 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسا تسویپ  نآ  رد  جردنم  تادهعت  تامازلا و  دادرارق و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6339249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

136754 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  هارمه  هب  ویارد  یطابترا   usb لباک یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/08 نایاپ :  خیرات 

:: 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

دافم دافم قبط   قبط امرفراک   امرفراک نامزاس   نامزاس لحم   لحم ردرد   هدش   هدش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یباسحیذ ،  ،  یباسحیذ یایا   هیامرس   هیامرس لوقنم   لوقنم لاوما   لاوما رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق

4444

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   ویارد   ویارد یطابترا   یطابترا   usbusb  لباک لباک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4545
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000203 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  دودح  رد   ( هدنرب تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب   ) یلام

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6339240 یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 86)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص6339481 کرهش  رباعم  لرتنک  یارب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6339538SPM LINELAZER(31 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 4646
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ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب راخب  هاگورین  نامرف  قاتا   epro یرزیاورپوس متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تاقلعتم و  مزاول و  هیلک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007021000276 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   EPRO یتراجت مان   MMS 6310 لدم سلاپ  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  هلاناک  ود  تراک  الاک :  مان 

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

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

.سابعردنب راخب  هاگورین  نامرف  قاتا   epro یرزیاورپوس متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تاقلعتم و  مزاول و  هیلک  هیهت  مالعتسا  مود  هلحرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دقعنم  دادرارق  قوف  مالعتسا  ندش  ییارجا  تهج 

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راخب راخب هاگورین   هاگورین نامرف   نامرف قاتا   قاتا   eproepro  یرزیاورپوس یرزیاورپوس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تاقلعتم   تاقلعتم وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ...و  لرتنک  تراک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001834 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس نایرج  تظافح  تراظن  لرتنک و   AUL2 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
تس 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6339227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  رتیمسنارت  ولف  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001846 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم   266MSTFCSB3B1E1L1B1M5C1 لدم  266MST یرس راشف  فالتخا  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

نارهت بانرجف 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ...و   ...و لرتنک   لرتنک تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

رتیمسنارت رتیمسنارت ولف   ولف نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4949

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

155186 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6339241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساموتا لباک  نویساموتا  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ...و  لوژام  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001843 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان   ABAOS1C0824A لدم  ma 4-20 تراه هلاناک   DCS 8 گولانآ یجورخ  لوژام  الاک :  مان 

یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساموتا نویساموتا لباک   لباک نویساموتا   نویساموتا لباک   لباک ناونع : : ناونع 5050

گولانآ گولانآ یجورخ   یجورخ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدنیامن اب  تیولا  .دوش  هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد  تیئور  تهج  هباشم ،  دک  ناریا   - SPM LINELAZER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمسر 

1101097576000601 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم دئوس  هدنزاس  روشک   SPM INSTRUMENT هدنزاس عجرم   LineLazer لدم  ios دیوردنا و رازفا  مرن  هارمه  هب  سلریاو  یرزیل  تنمیالا  هاگتسد  الاک :  مان 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  ناگدننک  تکرش  .تسا  لطاب  دش و  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ناونع  چیه  هب  نوناق  قبط  یتساوخرد  تادنتسم  نودب  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن دات  دروم  نیچ  دنه و  تخاس  یاهالاک  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  , دنشاب یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318343-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SPM LINELAZERSPM LINELAZER ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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

6337694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم لوبق  دروم  هباشم  ینف  تاصخشم  اب  ربتعم  دنرب  .تسویپ  لیاف  تایعزج  اب  هلاناک  قیرح 4  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
02127822664

د ب
1201001083000352 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کی زا  کی  دیرخ  ددرگ  ظاحل  لک  تمیق  امتح  دوشیمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822700-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: 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

هلاناک هلاناک   44 قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353
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فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدناوخ دادرارق  امتح   . زکرم نیا  رواشم  سدنهم  دات  زا  سپ  هیوست  تسویپ .  دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش

1101094494000061 زاین :  هرامش 
فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیر و هب  تمیق  ینف و  تاصخشم  ندرک  رپ  دشاب .  یناریا  بوغرم و  سنج  زا  اه  الاک  هیلک  یرایتخب .  یاقا  دیدزاب 09197367025  تهج  سامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  مالعتسا  دیدزاب  مدع  تروص  رد  تسا  یمازلا  دیدزاب  تسا  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب 

1643999311 یتسپ :  دک  فیرش ،  سدق  کینیلک  هیدیحو  نالبس و  نیب  دنوامد  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77841853-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: 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

( 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   SYNCOLN یتراجت مان  لدم 13100  زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001530 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
راکمادم هدننک  هضرع  عجرم   SYNCOLN یتراجت مان  لدم 13100  یرهش  یاهزاگ  تشن  مالعا  فراعتم  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/27 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 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا ناونع : : ناونع 5454

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   SYNCOLNSYNCOLN  یتراجت یتراجت مان   مان   1310013100 لدم   لدم زاگ   زاگ تشن   تشن مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5555
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  قبط  رطخ  ریژآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000913 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-SS88 لدم فراعتم  ادص  حطس  نت و 3  قیرح 32  مالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

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

تسیمازلا یلام  داهنشیپ  هئارااب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دشابیم یناریا  یالاکدیرخاب  تیولواو  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 074-31921130 ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  امرفراک  رابنا  ات  یتسپ  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - ددرگیم لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیاریغرد 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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

6337975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  هیدات  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003034000059 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج.ددرگ یم  در  تمیق  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  دیدزاب  روتکاف و  شیپ  لاسرا  ، دشاب یم  هدنشورف  اب  باهذ  بایا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  اتکی  مناخ  نفلن 64112511  اب  هحورطم  تالاوس  یگنهامه و 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: 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

رطخ رطخ ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 5656

یناشن یناشن شتآ   شتآ هیدات   هیدات اباب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5757
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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 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

6338068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دقاف تاداهنشی  هب  .تسا  یمازلا  هطوبرم  سانشراک  یگنهامه  اب  لحم  زا  ذیدزاب.انیس  نبا  کینیلک  قیرح  مالغا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیمن هداد  رثا  بیترت  دیذزاب 

1101091246000002 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 

هدوب اراد  ار  یناشن  شتآ  نامزاس  هیدات  دیاب  یفرصم  تازیهجت.دسرب  هعومجم  نیا  یسدنهم  سانشراک  دات  هب  دیاب  ییارجا  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هیارا  هطوبرم  تادنتسمو 

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

دقاف دقاف تاداهنشی   تاداهنشی هبهب   .تسا   .تسا یمازلا   یمازلا هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک یگنهامه   یگنهامه اباب   لحم   لحم زازا   ذیدزاب.انیس   ذیدزاب.انیس نبا   نبا کینیلک   کینیلک قیرح   قیرح مالغا   مالغا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
.دوشیمن .دوشیمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت دیذزاب   دیذزاب

5858
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مالیا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  رد  تاعطق  تسیل  تاصخشم و  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 قیرح مالعا  یزکرم  لنپ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101001409000097 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاعطق  تسیل  تاصخشم و  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 قیرح مالعا  یزکرم  لنپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: 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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6338294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث لباترپ و  زاگ  تست  یاههاگتسد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001774 زاین :  هرامش 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا یزکرم   یزکرم لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 5959

تباث تباث وو   لباترپ   لباترپ زاگ   زاگ تست   تست یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 151 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cqk2h3jt3qcu2?user=37505&ntc=6338104
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6338104?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mzz49navfzkzq?user=37505&ntc=6338294
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6338294?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6338304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  متسیس  یزاس  تاموتا  یریگراب و  یاهوکس  یلیر و  هطوحم  رد  هدش  عطق  یاهلباک  تهج  نیزگیاج  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسب گنس 

1101091781000428 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دادرارق لیاف  - راک حرش   – گرب هدزایریداقم  تروص  تسویپ (  کرادم  هب  هجوت  اب  قوف  حرط  ماجنا  یارب  عوطقم  تروصب  ار  دوخ  یداهنشیپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دنا ) هدش  ءاضماو  رهم  الک  هک  هطوبرم  کرادم  مامضناب  () یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هارمهب 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنس گنس یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یزاس   یزاس تاموتا   تاموتا وو   یریگراب   یریگراب یاهوکس   یاهوکس وو   یلیر   یلیر هطوحم   هطوحم ردرد   هدش   هدش عطق   عطق یاهلباک   یاهلباک تهج   تهج نیزگیاج   نیزگیاج یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع
تسب تسب

6161
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pim.ksc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک  11401/12/19 قیرح مالعا  تازیهجت  هبعج  52462950 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6338848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  )fm200 لوسپک مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000887 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: 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

84433571-021  ، 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 تازیهجت   تازیهجت هبعج   هبعج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

fm200fm200 لوسپک   لوسپک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363
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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 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

6339139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  رهبا  افش  هاگنامرد  قیرح  نالعا  افطا و  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000358 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  دعب  تخادرپ  ارجا - یفرصم و  داوئم  هب  تبسن  یناشن  شتآ  هیدات  مازلا  ربتعم - یهاوگ  دوجو  مازلا   - همان دهعت  ندرک  رپ  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش  دهاوخ  ماجنا  یناشن  شتآ  هیدات  نامرد و  تیریدم  ناسانشراک 

09124422327: یگنهامه تهج  سامت  هرامش 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35265712-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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 کرادم   کرادم قبط   قبط رهبا   رهبا افش   افش هاگنامرد   هاگنامرد قیرح   قیرح نالعا   نالعا وو   افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6464
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F: HEAT FISE DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دکناریا 

دشابیم تسویپ  مالقا  حرش 
1101097847000642 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   FLAME DETECTOR یتراجت مان   C7076F1014 لدم دود  زاگ و  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312238-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  4343   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ مالقا   مالقا حرش   حرش .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   P/F: HEAT FISE DETECTORP/F: HEAT FISE DETECTOR ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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 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

6337677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  قباطم  ناراکمه  شزومآ  لکشم و  عفر  سیورس ،  نامزاس و  یرتویپماک  هکبش  یرادهگن  هب  روما  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003801000008 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا جراخ  داهنشیپ  زا  دوش و  یراذگراب  هناماس  رد  مرف  لیمکتزا  سپ  هدومن و  تمیق  مالعا  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  ساسا  رب  مرتحم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  رادروخرب  تیولوا  زا  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  زربلا  ناتسا  ناگدننک  نیمات  انمض.ددرگ  یراددوخ  بوچراچ 

3139677631 یتسپ :  دک  کالپ 134 ،   - یبرغ مایخ  نابایخ   - الیورهم - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33535980-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33535980-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکمه ناراکمه شزومآ   شزومآ وو   لکشم   لکشم عفر   عفر سیورس ،  ،  سیورس وو   نامزاس   نامزاس یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن هبهب   روما   روما ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6666

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن مالقا   مالقا وو   یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ مالعتسا  لیاف  ود  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000472 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30022a لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 1,000 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناهاپس رذآ  کار  یا  هبعج  نتراک 10   mm^2 16 زیاس  RTP 16 عون یگناخ  یتعنص و  قرب  لانیمرت  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دالوف هدنزاس  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   PG16 لدم  mm 1 تماخض  mm 22 رطق مرگ  هزیناولاگ  دالوف  سنج  یکیرتکلا  یتارباخم و  هکبش  هلول  الاک :  مان 
نازرو اشوک  شیارگ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهفصا  هکرابم 

رتم 50 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یروآ نف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   3M هدنزاس عجرم  یددع  ینوفلس 8  هتسب   CAT5e UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 
زورما

هتسب 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   4x50 mm^2 عطقم حطس   mm 34/20 رطق  m 100 لوط  PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
ناغماد دنهس  یدیلوت 

هرقرق 200 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

عجرم یرتم  لوط  ینف 0202011211  هرامش  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   1x400 mm^2 عطقم حطس   mm 32/5 رطق  PVC شکور سنج  تردق  قرب  لباک  الاک :  مان 
نادمه لباک  میس و  عیانص  هدننک  هضرع 

رتم 300 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نامرک لباک  رز  هدنزاس  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان   m 100 لوط یفالک  نتراک 1   mm^2 50 عطقم حطس   PVC شکور سنج  هتشر  ناشفا 1  ترا  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 50 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 50 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   C زاف زویف 3  دیلک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

سوط هلول  باریم  هدننک  هضرع  عجرم   PN 4 راشف  mm 16 رطق  m 1 لوط  PE40 کبس نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 
هخاش 300 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
تعنص ریژه  هدننک  هضرع  عجرم   Genesis-E-6KVA لدم  kVA 6 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ مالعتسا  لیاف  ود  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  و  گرب )  ود   ) مالعتسا لیاف 
هارمه 09172034378 هرامش 

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضیوعت ، اهلباک یدنب  هتسد  ، یدرون لکد  لماش  ( mikrotik-cambium-Ubiquiti  ) ویدار رازفا 25  مرن  یاقتراو  ویدار  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بارخ لباک  بارخ و  ویدار 

1101092196000210 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب هتسدو  بترم  یدرون ، لکد  لماش  ( mikrotik-cambium-Ubiquiti  ) ویدار دادعت 25   Firmware یاقتراو ویدار  ضیوعت  یسررب ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرتم ات 30 لکد 15 اهویدار 4 طابتراو  لکد  گنینویت  ، بارخ یویدار  ضیوعت  ، اهلباک

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/257/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/12/8عبنم ات  خیرات 1401/12/7 زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . مود ههام  رد 6 ناگرگ  ناتسرهش  یتقرس  یاهیبارخ  عفر  یرادهگن و  یریاد و  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ضیوعت ضیوعت ،، اهلباک اهلباک یدنب   یدنب هتسد   هتسد ،، یدرون یدرون لکد   لکد لماش   لماش ( ( mik rotik -cambium-Ubiquitimik rotik -cambium-Ubiquiti  ) ) ویدار ویدار   2525 رازفا   رازفا مرن   مرن یاقتراو   یاقتراو ویدار   ویدار ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع
بارخ بارخ لباک   لباک وو   بارخ   بارخ ویدار   ویدار

6868

یتقرس یتقرس یاهیبارخ   یاهیبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یریاد   یریاد تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/134 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکاخ رک  یرون 24  ربیف  لصفم  ددع  دادعت 740  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یپ  یج  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000188 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز نابعش  امین  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GARMIN هدنزاس عجرم   GARMIN یتراجت مان   GPSMAP 64S لدم یتسد   GPS هدنریگ الاک :  مان 

یئانیم
ددع 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  .دوشیم  دهعتم  دنفسا  ات 18  هاگتسد  لیوحت  هب  تبسن  زاین  هب  خساپ  اب  هدننک  نیمات  .دشابیم  یروف  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل 

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکاخ یکاخ رکرک   یرون  2424   یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم ددع   ددع   740740 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

ساسا یپیپ   یجیج   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7171
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ،  KVM DLINK 4 PORT USB تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096123000082 زاین :  هرامش 

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK هدنزاس عجرم   DKVM4U لدم  KVM تروپ هکبش 4  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح لیابوم  هرامش  .دشاب  یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ،  KVM DLINK 4 PORT USB :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تبث  سامت  یرارق  رب  تهج 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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   44 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7272
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001068 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نیچ هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE 8/24 BASE 16 FULL FABRIC PORTS ENABLED SAN SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار -  -  هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 7373
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000186 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دصرد ش یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF320_08PP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8008G لدم هکبش  تخت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000540 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  150 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   - هلاس کی  یتناراگ  اب   - ددرگ یم  زیراو  یراک  هتفه  یط 3  ییاهن  غلبم  داتو  لیوحت  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

هکبش هکبش تخت   تخت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 7575
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جرک تشادهب  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 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

6337951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تمیق  .تسویپ  تامازلا  لیاف  دادارارق و  طیارش  اب  قباطم  هقلح )  80  ) رتم ژارتم 24400  هب   cat6 utp هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش دیق  یلک 

1101001017000842 زاین :  هرامش 
جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 80 دادعت : 

1402/01/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  تامازلا  لیاف  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یمامت  افطل  یمئاق 64572763  یاقا  سانشراک  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 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

6338056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... وکسیس و چوس  هاگتسد  کی  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044001070 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   تمیق   تمیق .تسویپ   .تسویپ تامازلا   تامازلا لیاف   لیاف وو   دادارارق   دادارارق طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم هقلح ) ) هقلح   8080  ) ) رتم رتم   2440024400 ژارتم   ژارتم هبهب     cat6  utpcat6  utp هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
.دوش .دوش دیق   دیق یلک   یلک

7676

 ...  ... وو وکسیس   وکسیس چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7777
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نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

te.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/12/6  داهنشیپ  تلهم   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم 9 هب  هعبات (  زکارم  تارادا و  هدودحم  رد  تاموزلم  حلاصم و  نیمأت  اب  ییاوه  یرون  ربیف  هکبش  یبارخ  عفر  یرادهگن و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هام

:: 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

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

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

6338267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Crypto Module  ) تساوخرد قباطم  وتپیرک  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000572 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/16 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

ییاوه ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7878

(( Crypto Crypto ModuleModule  ) ) تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وتپیرک   وتپیرک لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7979
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6338325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000281 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و  -3 زیربت هاگدورف  لیوحت  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6338544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  هعبات  اهناتسرهش  تارادا و  هیال 2  طابترا  تنرتنیا و  دادرارق  دقع  روظنم  هب  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دات 

1101020014000287 زاین :  هرامش 
ناتسلگ یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  هعبات  اهناتسرهش  تارادا و  هیال 2  طابترا  تنرتنیا و  دادرارق  دقع  روظنم  هب  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913933165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  الق -  قآ  هداج  یادنبا  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32627860-017  ، 32627868-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32627870-017 :: 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 مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8080

دات دات دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط طقف   طقف هعبات   هعبات اهناتسرهش   اهناتسرهش وو   تارادا   تارادا   22 هیال   هیال طابترا   طابترا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دادرارق   دادرارق دقع   دقع روظنم   روظنم هبهب   تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  

8181
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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 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

6338555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  تسا / هباشم  دک  ناریا  یراکنامیس /)  کارت  پمپ  تاعطق   ) 0130406 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985010358 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FIBR PPTIC CONNECTOR FC/PC لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 21 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOR ASSY-TOD T/C یتراجت مان   E23 وسوم سکبریگ  کمک   TOD لماک روتوم  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

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

ینف یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  تسا / هباشم  دک  ناریا  یراکنامیس /)  کارت  پمپ  تاعطق   ) 0130406 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وسوم وسوم سکبریگ   سکبریگ کمک   کمک   TODTOD  لماک لماک روتوم   روتوم // هیلخت هیلخت ریش   ریش لماک   لماک گنیریب   گنیریب اتید /  /  اتید لاقتنا   لاقتنا روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 8282
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ سیون  سیپ  قباطم  لاعف  ریغ  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  سیون  سیپ  هئارا  اضماورهم و 

1101001017000843 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدع مدع وو   هدوب   هدوب یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ سیون   سیون سیپ   سیپ هئارا   هئارا وو   اضماورهم   اضماورهم .تسویپ   .تسویپ سیون   سیون سیپ   سیپ قباطم   قباطم لاعف   لاعف ریغ   ریغ هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم فارصنا   فارصنا هلزنم   هلزنم هبهب   نآنآ   هئارا   هئارا
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000109 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیا نیا دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یرازگراب   یرازگراب دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم دانسا   دانسا یرازگراب   یرازگراب تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هبهب   دکدک   ناریا   ناریا

8484

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

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

زا 151 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nl4untrjly4yv?user=37505&ntc=6338677
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6338677?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6338719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000205 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش کر  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  دودح  رد  ( هدنرب تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش کرکر   ناونع : : ناونع 8585

اباب روتکتد   روتکتد // ههار ههار کتکت   قرب   قرب زیرپ   زیرپ //BS1363BS1363  درادناتسا درادناتسا هخاش   هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ // هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس // هفرط هفرط   44 یتساک   یتساک لیوک   لیوک نفنف   ناونع : : ناونع
یایا هتسه   هتسه بطبط     MM  نشکناک نشکناک
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یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985010367 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

رغصا لضفلاوبا و  هدننک  هضرع  عجرم   SP45 لدم میس  نودب   A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  IP44 ضیوعت لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار  کت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ناکدرا یطیحم  اسراپ و  تعیرش 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   A 220 نایرج تدش  قرب  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TM34070-2,5 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 151 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/abtfdehaxnfne?user=37505&ntc=6338733
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6338733?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیما ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنق دیهش  لگنیس  ربیف  لباکو  cat 6-medicam  - 5 یالاب کولف  تست  هکبش  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092923000191 زاین :  هرامش 

نیما ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   NEXANS یتراجت مان  دم  لگنیس  لدم   m 305 لوط روک  یرون 8  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ناتسزوخ هکبش  نمیا 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم 09137941709 زاین  یلک  حرش  رد  دنرب  عون  دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  دسرب  ینف  سانشراک  دات  هب  هدنشورفاب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8148653141 یتسپ :  دک  ناتسلبنس ،  هچوک  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34455051-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34461034-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنق یدنق دیهش   دیهش لگنیس   لگنیس ربیف   ربیف لباکو   لباکو cat 6 -medicamcat 6 -medicam  - - 55 یالاب یالاب کولف   کولف تست   تست هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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نواعت هعسوت  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

6339140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  تینوی  یراوید 4  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000395 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRS-3504 لدم  cm 24 عافترا  35x52 cm داعبا تینوی  یراوید 4  کر  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تینوی   تینوی   44 یراوید   یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 8888
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جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم جوز 1000  شش  هتشر  ود  یتارباخم  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتارباخم  ADSL مدوم

1101093818000072 زاین :  هرامش 
جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 1/1 رطق  PVC قیاع سنج  علق  شکور  اب  سم  یداه  سنج   mm 0/6 یداه رطق  اب  هتشر  ود  یتارباخم  میس  الاک :  مان 
نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم 

رتم 1,000 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یریگناهج  سدنهم  یاقآ  بانج  سامت 09175751368  هرامش  اب  الاک  هیدات  تهج  ههام  تخادرپ 2  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم   ADSLADSL مدوم   مدوم رتم   رتم   10001000 جوز   جوز شششش   هتشر   هتشر ودود   یتارباخم   یتارباخم میس   میس ناونع : : ناونع 8989
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. تسویپ راک  حرش  قبط  رهشوب  هراق  تالف  تفن  تکرش  تنرتنیا  رتسب  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.. رهشوب  هراق  تالف  تفن  تکرش  اردص .  راولب  یناقلاط .  راولب  سردآ : 

1101093631006029 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 24 دادعت : 

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

 .. تسویپ راک  حرش  قبط  رهشوب  هراق  تالف  تفن  تکرش  تنرتنیا  رتسب  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.. رهشوب  هراق  تالف  تفن  تکرش  اردص .  راولب  یناقلاط .  راولب  سردآ : 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن تکرش   تکرش اردص .  .  اردص راولب   راولب یناقلاط .  .  یناقلاط راولب   راولب سردآ :  :  سردآ تسویپ ..  ..  تسویپ راک   راک حرش   حرش قبط   قبط رهشوب   رهشوب هراق   هراق تالف   تالف تفن   تفن تکرش   تکرش تنرتنیا   تنرتنیا رتسب   رتسب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
.... رهشوب   رهشوب هراق   هراق تالف   تالف

9090
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیش یزاس  نما  تهج   UTM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا 

1101092625000811 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هنایار امنراک  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   CYBEROAM یتراجت مان   CR2500iNG-XP لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکیش یزاس  نما  تهج   UTM هاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یزاس   یزاس نما   نما تهج   تهج   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 151 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a2ztn9emzpmcr?user=37505&ntc=6339336
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6339336?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 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

6339363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  تمیق  مالعتسا  هگرب  رد  یمالعا  تاصخشم  اب  کیتورکیم  یرادیرخ  هب  تبسن  دراد  دصق  نامزاس  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095432000034 زاین :  هرامش 

جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم " هاگشوف  ای  تکرش  کرادم  هارمهب  لیمکت و  سپس  تنیرپ  هناماس  زا  ار  کرادم  هیلک  دیاب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851965 یتسپ :  دک  جرک ،  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - زومآ شناد  راولب   - ریت تفه  هاراهچ  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3593-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3593-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یانیمولآ  دیلوت  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن .دیامن مادقا   مادقا تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   یمالعا   یمالعا تاصخشم   تاصخشم اباب   کیتورکیم   کیتورکیم یرادیرخ   یرادیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد دصق   دصق نامزاس   نامزاس نیا   نیا ناونع : : ناونع 9292

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 151 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zjxca29k44uuv?user=37505&ntc=6339363
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6339363?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ مالعتسا  مرف  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000950 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   3M یتراجت مان   119x216x556 mm زیاس یرمیلپ  سنج   S-2178 ینفد یرون  ربیف  یتارباخم  لصفم  الاک :  مان 

داگراساپ
ددع 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TPF-124 لدم یرون  ربیف  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نیروس هکبش  نازاس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND یتراجت مان   CAT6 UTP لدم  m 305 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 915 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
ریوک رکتبم  یتعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک  رکتبم  یتعنص  قرب  هدنزاس  عجرم   SRM-600 لدم تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CM01R لدم کر  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24PC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   single mode outdoor لدم روک  یرون 12  ربیف  الاک :  مان 
سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نایناریا قرب  تراپ  هدننک  هضرع  عجرم  تراپ  یتراجت  مان  باهش  حرط  هکبش  تروپ  کت  راکوت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نیرف هزاس ی  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان   CAT6 UTP لدم یکیتسالپ  سنج  نوتسیک  اب  هکبش  راکور  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   UC-CPL-STSC2 لدم یرون  ربیف  لاصتا   Duplex ST to SC رلپوک الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  هئارا و  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مالعتسا  مرف  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605943-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ  ...... هباشم  دک  ...... CISCO .یتراجت مان   4331 لدم یتارباخم  هکبش  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000148 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   K9/3945 لدم یتارباخم  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .... هام تشهبیدرا  ات  الامتحا  غلبم  تخادرپ   ... دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

6339472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناتسرامیب  سکپ  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000363 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09124475357 هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  فاوخ  نمهب  ناتسرامیب 22  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCOCISCO .یتراجت .یتراجت مان   مان   43314331 لدم لدم یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 9494

هنایار هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 9595
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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

6339550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Free license microwave radio terminal for 2.4 &5GHZwith POE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  LAN surge Arrestor  ) نشیزیرالپ لاود  شید 

1101001262001177 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تامدخ متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک  نوسکیرا  یتراجت  مان   TRM 13 لدم  GHz 13 سناکرف ویوورکیام  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نوسکیرا

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناشکهک جاوما  تاطابترا  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   WAVELINE یتراجت مان   WL530N لدم  cm 70 زیاس  dbi 30 یتارباخم شید  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
برغ ایوپ  تکرش  هدنزاس  عجرم   OPGW10/5 یتراجت مان  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 57 عطقم حطس  زکرم  رد  بویت  حرط  ریگقرب  اب  یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 10 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  ءاضما ،) رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  هاگتسد  الاک  ره  شرامشدحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریاددرگ  یم  لاطبا 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LAN surgeLAN surge  ) ) نشیزیرالپ نشیزیرالپ لاود   لاود شید   شید   Free license microwave radio terminal for 2 .4 &5GHZwith POEFree license microwave radio terminal for 2 .4 &5GHZwith POE ناونع : : ناونع
(( ArrestorArrestor

9696
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هلزلز یسدنهم  یسانش و  هلزلز  یللملا  نیب  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 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MCPC متسیس یا  هراوهام  لماک  لانیمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Skyswitch Skymesh 2200 satellite modem 48VDC

PLL-LNB
3Watt Ku band BUC

1101094523000010 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسارد  هلزلز  یسدنهم  یسانش و  هلزلز  یللملا  نیب  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

یاپ هزاس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IDIRECT یتراجت مان   GHZ 14/5-13/75 سناکرف  3W BUC هراوهام هدنتسرف  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

(1.8m Ku band antenna with mounting kit( 2 set of the normal antenna and 1 set Deice system :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1953714453 یتسپ :  دک   ، 21 کالپ یبرغ  ناوغرا  نابایخ  یلامش  یجابید  نابایخ  یناساول  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22830830-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22289455-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MCPC Skyswitch Skymesh 2200  satellite  modem 48VDC PLL-LNB 3WattMCPC Skyswitch Skymesh 2200  satellite  modem 48VDC PLL-LNB 3Watt متسیس   متسیس یایا   هراوهام   هراوهام لماک   لماک لانیمرت   لانیمرت ناونع : : ناونع
Ku band BUCKu band BUC

9797
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP لوژام هارمه  هب  ربیف  هب  تنرتا  روتروناک  ایدم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000530 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-GE-L لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  جوم  لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم  روتروناک  ایدم  یتراجت  مان   DM-MCDM لدم ربیف  تنرتا  لدبم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
جوم لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/24 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

SFPSFP لوژام لوژام هارمه   هارمه هبهب   ربیف   ربیف هبهب   تنرتا   تنرتا روتروناک   روتروناک ایدم   ایدم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ تیور  اضاقت  حرش  امتح  ) تسویپ حرش  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006255 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Cat6| تروپ  NPP-C61BLK241|24| کنیل - ید |SFTP  | لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 3,050 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یس یو  یپ  | رادرایش | دنارگل  | یشک میس  تکاد  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یشک میس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا زیرپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

( ماگمه یرون  هکبش   ) SONET هکبش تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
VPN هکبش تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 300 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  / دشاب یم  هزور  خرن 60  رابتعا  ددرگ /) تیور  اضاقت  حرش  امتح   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد 

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

22758-0613  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6337728 رادم  نیبرود  رتویپماک و  مزاول  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لصا6337914 دنارگل  تک 6  هکبش  لباک  -2  - هاگتسد ود   hfw4431tp-s-s4 لدم اوهاد  نیبرود  -1
هاگتسدکی  ws-c3750-48ps-poe لدم وکسیس  چیوس  -3  - یرتم هقلح 305 لانیجروا 3

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9999
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سیون6337930 شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   NIBN یتینما تازیهجت  دیرخ 
نایردفص هطوبرم 64573068  سانشراک  اب  سامت  دادرارق ، 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیندراه6338007 هکبش و  یریذپ  ذوفن  هحفص 22)نومزآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6338169Padvish corporate یرادهگنو ینابیتشپ  دیرخ و  هحفص 22)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6338170Kaspersky endpoint security-Advanced یرادهگنو ینابیتشپ  دیرخ و  هحفص 22)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا و6338554 زکرم  رد  هکبش  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  زا  هدافتسا 
تسویپ مالعتسا  مرف  دادرارق و  هنومن  ساسا  رب  هعبات  یاهناتسرهش 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6339249 مرن  هارمه  هب  ویارد  یطابترا   usb لباک هحفص 22)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 22)لاوریاف6339447 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6337928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هنومن قبط   ) نیپ تلف 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هنومن قبط   ) نیپ تلف 22 

( هنومن قبط   ) یرطاب 3.6
1101092160000485 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تاروگیز تراجت  سیندآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SAGA LED هدنزاس عجرم   LED رگشیامن دربراک   0/5x100 mm تلف لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتکرش یارب  ربتعم  هدوزفا  شزرا  هگرب  هناماس my.tax.gov.ir و  زا  اه  هاگشورف  تهج  دیدج ) یداصتقا  دک   ) ربتعم بسک  هناورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 
ددرگ تبث  هناماس  رد  لک  تمیق  .

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  رگشیامن رگشیامن دربراک   دربراک   0/50/5 x100  mmx100  mm  تلف تلف لباک   لباک یرطاب   - - یرطاب تلف -  -  تلف ناونع : : ناونع 100100
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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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6339319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2x2 سیرتام  ) GVL-55JH18 لدم سالپ  یج  لاو  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000574 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا شرتسگ  هموظنم  نادیما  هدننک  هضرع  عجرم  اگم  یتراجت  مان   M-4635-FH لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

39903946  : 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
دنوثایغ 09122462168 یاقآ 

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( 22 x2x2 سیرتام   سیرتام  ) ) GVL-55JH18GVL-55JH18 لدم   لدم سالپ   سالپ یجیج   لاو   لاو وئدیو   وئدیو 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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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یلصفم  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003199000044 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

اهب تسرهف  1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک.ددرگ  تقد  مالعتسا  رد  جردنم  تاحیضوت  هب.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  لماک  تروصب  اضما  ورهم  لیمکت  زا  سپدانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 220 یمرجاج 023-32207676  سدنهم  یاقآ 

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235494-023  ، 32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6337791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخرک ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  یرادهار  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000172 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هخرک ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  یرادهار  تایلمع  1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 102102

هخرک هخرک ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف رظان  دات  اب  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قبط  یگدننار  یئامنهار و  یاه  غارچ  لحم  رد  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000582 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینف رظان  دات  اب  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قبط  یگدننار  یئامنهار و  یاه  غارچ  لحم  رد  لیوحت  دیرخ و  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

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

ینف رظان  دات  اب  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قبط  یگدننار  یئامنهار و  یاه  غارچ  لحم  رد  لیوحت  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6338149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض حرش  قبط  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000540 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش نامیس  یاه  هدروآرف  تکرش  یدنب  هتسب  دقاف   cm 80 عافترا  300x110 cm داعبا حلسم   A پیت یسرجوین  لودج  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یمهدا  یاقآ  نفلت 07138132749  هرامش  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   یئامنهار   یئامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

یسرجوین یسرجوین لودج   لودج ناونع : : ناونع 105105
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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

6338203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  تساوخرد  هشقن و  ربارب  درادناتسا  بوخ و  سنج  کیلرکا  گنر  اب  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003034000060 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف هلاطم  قیقد  ار  تسویپ  یاه  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112142-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ هقطنم  حطس  یاه  هبل  کت  یزیمآ  گنر  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100108000005 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یقلز دازهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 10 یطوق مرک  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

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

1401/12/18 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7176683655 یتسپ :  دک   ، 4 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  ریبکریما -  راولب  یادتبا  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303051-071  ، 38310501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38309705-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه تساوخرد   تساوخرد وو   هشقن   هشقن ربارب   ربارب درادناتسا   درادناتسا وو   بوخ   بوخ سنج   سنج کیلرکا   کیلرکا گنر   گنر اباب   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 106106

راهچ راهچ هقطنم   هقطنم حطس   حطس یاه   یاه هبل   هبل کتکت   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  امنهار  ولبات  ددع  بصنو 50  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000181 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  امنهار  ولبات  ددع  بصنو 50  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09168822169  نیا  اب  یلیمکت  تاصخشم  زا  عالطا  تهج 

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف 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 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

6338966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رهش  حطس  اه  راولب  یشک و  طخ  یزیمآ و  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005146000001 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  اسف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461743361 یتسپ :  دک  رجف ،  کراپ  بنج  ملعم  راولب  اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53337367-071  ، 53339801-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53350150-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط امنهار   امنهار ولبات   ولبات ددع   ددع   5050 بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 108108

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رهش   رهش حطس   حطس اهاه   راولب   راولب وو   یشک   یشک طخطخ   وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیرف ناتسرهش  دابآردنلق  شخب  یلفس  ریشمش  هتک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلفس ریشمش  هتک  یاتسور  لحم  رد  هیلخت  لمح و  یریگراب ،  اماش  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095736000004 زاین :  هرامش 

نامیرف ناتسرهش  داباردنلق  شخب  یلفسریشمش  هتک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 عافترا  30x90 cm داعبا ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 3,800 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نامیرف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم الاک  هدنشورف  هدهع  رب  یلفس  ریشمش  هتک  یاتسور  لحم  رد  هیلحت  لمح و  ، یریگراب هیارک  لماش  مزال  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9395143431 یتسپ :  دک  یلفسریشمش ،  هتک  یاتسور  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34602400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34602400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هروک  گنر  یزلف و  ولبات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

ینتب ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 1101 10

یایا هروک   هروک گنر   گنر وو   یزلف   یزلف ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراسچگ هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003651000020 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

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

.ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591783916 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  - یناقلاط نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223316-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222146-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ فجن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فجن یرادرهش  کی  هقطنم  یرادرهش  رباعم  حطس  هدایپ  رباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  هارمه  هب  یکیفارت  یلوط  یشک  طخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دابآ

1101090286000138 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  30500 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8514614661 یتسپ :  دک  دابآ ،  فجن  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش ، هارراهچ  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ  فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42640041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42640555-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ ناراسچگ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

.دابآ .دابآ فجن   فجن یرادرهش   یرادرهش کیکی   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش رباعم   رباعم حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 113113

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

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

6339311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هناتسآ  تشپاکرپ  یتعنص  هیحان  رد  رتم  رد 6  داعبا 3  هب  هیاپ  کت  یولبات  بصن  لمح و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000238 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cm 75 زیاس دیفس  زبس و  گنر  هریاد  لکش  هلاس  رمع 7  اب  گنربش  تعرس  تیدودحم  عفر  یلیر  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هام  دادرارق 2  تدم  تسا .  مالعتسا  تبث  تهج  افرص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هباشم  دادرارق  هنومن  کی  نینچمه  نیمضت و  ناونع  هب  لایر  نویلیم  غلبم 50  هب  یزیراو  شیف 

 . تسا راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هناتسآ   هناتسآ تشپاکرپ   تشپاکرپ یتعنص   یتعنص هیحان   هیحان ردرد   رتم   رتم   66 ردرد   داعبا  33   داعبا هبهب   هیاپ   هیاپ کتکت   یولبات   یولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون 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

6339466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیلو ( یزاس ابیز   ) یرهش تامدخ  تساوخرد  یط  کدراک   ، وملق  ، رنیت  ، کی هجرد  قارب  یلودج  درز  ، زبس ، دیفس گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101095662000033 زاین :  هرامش 
هقطنم 5 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 1 دادعت : 

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

گنر تهج  یتسویپ  تسیلو  ( یزاس ابیز   ) یرهش تامدخ  تساوخرد  یط  کدراک   ، وملق  ، رنیت  ، کی هجرد  قارب  یلودج  درز  ، زبس ، دیفس گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راهب زا  لابقتسا   ، هقطنم حطس  لوادج  یزیمآ 

3198777835 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ یفطصم  شبن  - یدادح راولب  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34679023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34679023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیزید هعلق  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کدراک کدراک  ، ، وملق وملق  ، ، رنیت رنیت  ، ، کیکی هجرد   هجرد قارب   قارب یلودج   یلودج درز   درز ،، زبس زبس ،، دیفس دیفس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

 ....  .... وو ناملا   ناملا یکراپ ،  ،  یکراپ لیاسو   لیاسو یشزرو ،  ،  یشزرو تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیزید هعلق  یاتسور   .... ناملا و یکراپ ،  لیاسو  یشزرو ،  تس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098086000009 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  ناجیزید  هعلق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ایسآ رتسگ  بایماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینهآ  سنج  یکراپ  تسار  پچ و  نز  ماگ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 6061  لدم  ینهآ  یکراپ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
قرب نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   mm 1300 عافترا  1300x360 mm داعبا  SH-PS-15 لدم ناکدوک  هرفن  ود  بات  الاک :  مان 

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

نیگن شزرو  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراپنیا  یتراجت  مان   pv 4014 لدم یرگسم  هروظنم  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
عجرم  LEEKON FITNESS یتراجت مان   LK لدم اپ  تشپ  هاگتسد  هنیس و  سرپ  ییاضف و  یکسا  تباث و  هخرچود  ازجا  مان  نیرمت  تاموزلم  تس  الاک :  مان 

یمزر هاوخ  یبن  اضریلع  هدننک  هضرع 
تس 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نهیم تراجت  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   MTM یتراجت مان  سکلیر  لدم   cm 70 عافترا  155x70 cm یزلف  S330 یکراپ تکمین  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

انب نیذآ  نایل  هدننک  هضرع  عجرم  انب  نیذآ  نایل  هدنزاس  عجرم  دنرآ  یتراجت  مان   LINA ONE FLOOD لدم  W 30 ناوت امنبآ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   lit 770 تیفرظ  SSA502 لدم هزیناولاگ  سنج  یمومع  نکاما  هلابز  لطس  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   TECHMATIK یتراجت مان   mm 120 تماخض  300x500 mm زیاس یزلف  سنج  ور  هدایپ  صوصخم  لودج  نتب  هتخاس  شیپ  بلاق  الاک :  مان 
نالبس زاس  کبس  نیون  هدننک 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

راگن هام  نیذآ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هام  نیذآ  رهش  یتراجت  مان   SHA5 لدم  33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

ددرگ صخشم  تمیق  داهنشیپ  هگرب  رد  ییاهن  تمیق  / .دشابیم یمازلا  تکرش  ءاضما  رهم و  اب  تکرش  تبث  یهگا  تمیق و  داهنشیپ  هگرب  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد 

3864178465 یتسپ :  دک  ناجیزید ،  هعلق  یاتسور  زابهش  رهش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233517-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38233517-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه 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

6339520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  نادمه  رهش  حطس  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاهغارچ  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000033 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهدنامرف یاههاگتسد  میسیب  تازیهجت  اب  راک  تهج  یدنمناوت  .طبترم  یراک  هقباس  .ربالاب  تیکلام  مالعتسا : رد  تکرش  تهج  مزال  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاعف لنسرپ  رفن  لقادح 2  نتشاد  .هتعاس  تامدخ 24  هئارا  .دوجوم  تاعطاقت 

تیعضو تروص  دات  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ 

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

6337843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یقرب 14/20 هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000604 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 55  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو داتاب  هدننک  هیهت  هدهعرب  لیاسو  هیلکو  ینها  لیر  هلولو  یقرب  یلفق  اجو  روتوم 60 هارمهب  قرو 1و  یدالوف  هرک  رک  یارجاو  هیهت  هام  هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لطاب  مالعتسا  دیدزاب  هگرب  نتشادن  تروص  رد  یمازلا  دیدزاب  هباشم  دکناریا  دات  ینف  ظاحل  زا  سنج  دشابیم  ینف 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

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 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

6337940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یرتم  یقرب 6  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006246 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مشق نازاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   KEY AUTOMATION یتراجت مان   ALT624 لدم  m 6 زیاس یکیناکمورتکلا  دنب  هار  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یربراب  لمح و  دش .  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  روتکاف  شیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23311-061  ، 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

رتم رتم 14/2014/20 یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 118118

یکیناکمورتکلا یکیناکمورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه   . تسا زایندروم  نامتخاس  تهج  سا  یب  یا  برد  باب  تقرسدض و4 برد  باب  3 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب 

1101091319000174 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینادرم نیدلا  حالص  هدننک  هضرع  عجرم  رادژد  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم  رادژد  یتراجت  مان   CNC لدم  115x217 cm زیاس یزلف  سنج  تقرسدض  رد  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  09381700314 اب برد  هنومنو  یریگ  هزادنا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس نامتخاس تهج   تهج ساسا   یبیب   یایا   برد   برد باب   باب وو44 تقرسدض   تقرسدض برد   برد باب   باب 33 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 120120

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ 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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هتسب رادم  نیبرود  رتویپماک و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001067000458 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تفرعم تعنص  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB1 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

یناغان یجرف  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSI لدم  U 6 زیاس یراوید  کر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HT-VISION یتراجت مان   SCREW لدم هتسب  رادم  نیبرود  لیدبت  شیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نمیا یتراجت  مان   IAP.NB-V3222 لدم ریغتم  زنلو  لسکیپاگم  ود  تیفیک   FULL-HD هکبش تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ 
هاگتسد 55 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   VELOCITY یتراجت مان   BNC لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

درک یرفظم  دیمحلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   EDR-H108 لدم هلاناک  یلاتیجید 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زبس لامش  هنایار  تعنص  هعسوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  لمآ  یتراجت  مان   RG59 لدم یرتم  لوط  لایسکاوک  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 600 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

37250001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250002-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

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

6337914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3  - یرتم هقلح 305 لانیجروا 3 لصا  دنارگل  تک 6  هکبش  لباک  -2  - هاگتسد ود   hfw4431tp-s-s4 لدم اوهاد  نیبرود  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسدکی  ws-c3750-48ps-poe لدم وکسیس  چیوس 

1201093404000220 زاین :  هرامش 
یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عون ندرک  دیق  دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دامن و  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  مادقا  قوف  تاصخشم  قبط  طقف  طقف و  طقف و  - 
 . دوشن شومارف  یتناراگ 

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

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

یراکزور هیوست 10  جلخ -  رصان  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: 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

نالیگ ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: 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 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

6338283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوس چیوس -- 33  - - یرتم یرتم 305305 هقلح   هقلح لانیجروا  33 لانیجروا لصا   لصا دنارگل   دنارگل   66 تکتک   هکبش   هکبش لباک   لباک -- 22  - - هاگتسد هاگتسد ودود     hfw4431tp-s -s4hfw4431tp-s -s4 لدم   لدم اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود -- 11 ناونع : : ناونع
هاگتسدکی هاگتسدکی   ws-c3750-48ps-poews-c3750-48ps-poe لدم   لدم وکسیس   وکسیس

122122

هطوبرم هطوبرم تامزاول   تامزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  رون  مایپ  یارب  هدش  مالعا  یاهالاک  حرش  تسیل  قباطم  هطوبرم  تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090336000003 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عون  mm^2 0/12 عطقم حطس   V 1000 ژاتلو  PVC شکور سنج  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج   2/5C-2V TCI/TCT لایسکاوک قرب  لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب 
رتم 915 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 2TB لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
شوه یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   DVR-PHD-EX162-A2i16 لدم لاتیجید  هلاناک  ریوصت 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  لیگ  متسیس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
شوه یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   DVR-PHD-P5X081-A4i16 لدم لاتیجید  هلاناک  ریوصت 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  لیگ  متسیس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-M446B لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  تلوب 4   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-M246B لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  تلوب 2   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-MP238D لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  ماد 2   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4157679315 یتسپ :  دک  سرادم ،  یزاسون  بنج  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32124797-013  ، 32124798-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32124799-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6338620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000104 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  نیبرود  دیرخ  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  اه  هنیزه  هیلک  هناماس  قبط  تخادرپ  یمازلا  باسح  اصافم  لاسرا  هاگشناد و  اب  دادرارق  تروصب  راک  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن اب  هارمه  هاگشناد  تسارح  دات  یموب و  اب  تیولوا 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار الاک  لک  تمیق  افطل.دامرف  هجوت  لیذ  تاحیضوت  هب  افطل.دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراکزور هیوست.دامرف 45  ظاحل 

1101030708000678 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   LVF-5003N-S3813 لدم هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هباشمودشابیمزایندروم هدشرکذ  تاصخشم  قبطالاک.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دوش  هداد  تمیقزاین  یلک  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد.دشابیم  یمازلا  تسویپروتکاف  شیپ  هئارا.دوبدهاوخنداتدروم 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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 زنل   زنل ناونع : : ناونع 125125

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

6339161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000058 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

کرادم یداهنشیپ و  تمیق  هارمه  هب  هدومن  اضما  رهم و  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  طیارش  قیقد  هعلاطم  زا  دعب  افطل  _ دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  اتفا  زوجم.دنیامن  مادقا  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  گرب  هب  تبسن  دنفظوم  یقیقح  یقوقح و  زا  معا  صاخشا  ، دامن یراذگراب  تکرش 

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 126126

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

6339240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم  لاتیجید  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000841 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
یروانف هعسوت  هدنزاس  عجرم  سکمانیتر  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یعونصم  شوه  یانبم  رب  یریوصت  تراظن  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیدح هتفرشیپ  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  دیدح  هتفرشیپ 
هتسب 1 دادعت : 

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

تسویپ و مرف  سیون و  شیپ  تاحفص  مامت  دات  لیمکت ،  هعلاطم ،  تسا .  دات  دروم  تسویپ  دادرارق  قبط  تامدخ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایربکا یاقآ  ینف 64572543  سانشراک  یعیفش 75358219  // دشاب .  یم  یمازلا  خیرات 1401/12/13  ات  هناماس  رد  یراذگراب  ای  لاسرا  زین 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  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 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

6339409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت زیاس  زاس و  هریخذ  هیاپ و  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و 

1101001074000447 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لماش 36 تاصخشم  گرب  ود  زین  تسا و  هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  الاک  فیدر 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: 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

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

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

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

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

6339436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000202 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت زیاس   زیاس وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ وو   هیاپ   هیاپ وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 128128

روتکژورپ روتکژورپ وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 129129
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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 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

6339473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینک هجوت  معامض  هب  .دابآرهم  هاگدورف  هتسبرادم  یاهنیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000624 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناهاوخداد 02161023161 مناخ  اهدادرارق  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: 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

ناتسدرک یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناب یتعنص  کرهش  رباعم  لرتنک  یارب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001242000034 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616943181 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  ناملاش - هار  هس  نارادساپ - خ  جدننس - جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661950-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661776-087 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 130130

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش رباعم   رباعم لرتنک   لرتنک یارب   یارب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131
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نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع روتکاف و  شیپ  هیارا   ) AXIS 3325 یاهنیبرود بصن  تهج  تکارب  هحفص  ینوریب و  تراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  دادعت 9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسیمازلا هیاپ 

1101004766000098 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-9543 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

( تسیمازلا هیاپ  سکع  روتکاف و  شیپ  هیارا   ) AXIS 3325 یاهنیبرود بصن  تهج  تکارب  هحفص  ینوریب و  تراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  دادعت 9  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613731196 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بنج  هپس  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237864-034  ، 32222280-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237864-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورک ناریت و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمزال  تسویپ  روتکاف  هدوزفا  شزرا  باستحاابو  همان  تنامض  یارادو  یروضحدیدزاب  طرش  هب  ترارحودود  روتکتدددع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101091626000020 زاین :  هرامش 
نورکو ناریت  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نامیس   FK-CF-PTZ-3612-2-1Q-R1 ترارح هب  مواقم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نورک ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8531614814 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  ینیمخ - ماما  خ  ناریت - نورک ،  ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225588-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225453-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AXIS  3325AXIS  3325 یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن تهج   تهج تکارب   تکارب هحفص   هحفص وو   ینوریب   ینوریب تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 132132

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 151 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/umpzdhhzpu3h5?user=37505&ntc=6339560
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6339560?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xr7ucmp7qaqt4?user=37505&ntc=6339572
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6339572?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامرف6337733 قاتا   epro یرزیاورپوس متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تاقلعتم و  مزاول و  هیلک  هیهت 
راخب هاگورین 

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناراسچگ6339193 هتسبرادم  هحفص 74)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

روتکژورپ6339436 هحفص 86)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6337728 رادم  نیبرود  رتویپماک و  مزاول  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6338283 تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

رطخ6337881 هحفص 35)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6337975 شتآ  هیدات  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6338104 مالعا  یزکرم  هحفص 35)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6338466 مالعا  تازیهجت  هبعج  هحفص 35)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6338818 ددع  ناوخ و 44  کالپ  نیبرود  ددع  دیرخ 33  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یتراظن

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " 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

دک6337750  - کمایپ - راتسرپ راضحا   - رازفا مرن  هب  لاصتا  تیلباق  یناتسرامیب (  گیجیپ  متسیس 
 ( یعرش تاقوا  یدنب و  هورگ  تیلباق  هیناث  ریز 3 - دارفا فرعت  - دودحمان

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لنسرپ6338322 600 ددرت نویساموتارازفا  مرن  هحفص 22)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هرهچ6338769 صیخشت  اب  ددرت  تبث  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تشپاکرپ6339311 یتعنص  هیحان  رد  رتم  رد 6  داعبا 3  هب  هیاپ  کت  یولبات  بصن  لمح و  هیهت ، 
تسویپ تاصخشم  قباطم  هناتسآ 

هحفص 74) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

کیفارت6338429 لرتنک  یاههناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ  - هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

کیفارت6338429 لرتنک  یاههناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ  - هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6337876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  تقرس  قیرح و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000516 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
ایسراپ ینمیا  برد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مرخ  ایسراپ  ینمیا  برد  هدنزاس  عجرم  مرخ  یتراجت  مان   2/20x1/10 cm زیاس قیرح  دض  رد  الاک :  مان 

مرخ
ددع 1 دادعت : 

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

دش دهاوخ  در  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  تسا  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
01133805717: دیرخ سانشراک  سامت  هرامش 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805717-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مرف  قبط  دریگ ( ماجنا  امتح  راکنامیپ  طسوت  ینادیم  دیدزاب  تسویپ -  دادرارق  قبط  رورس  قاتا  قیرح  دض  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093427000008 زاین :  هرامش 

ناهفصا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 150 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  امتح  تسویپ  یاه  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8163711347 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نیزنب  پمپ  یوربور  الاب - عاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36671635-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36671494-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تقرس   تقرس وو   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 134134

قیرح قیرح دضدض   گنر   گنر ناونع : : ناونع 135135
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نادابآ هاگدورف   :: 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 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

6338541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یقرب  تازیهجت  ریاس  فیعض و  راشف   2  * لباک 2/5 دیرخ  تهج  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000137 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   FIRECEL یتراجت مان   m 500 هرقرق  2x2/5+2/5 mm^2 عطقم حطس  ناشفا  سم  یداه  سنج  قیرح  ربارب  رد  مواقم  قرب  لباک  الاک :  مان 

ایوپ تخس  ناواک  ورتپ 
هرقرق 1,700 دادعت : 

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

.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب ، یم  هباشم  دکناریا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

.دشاب یم  لوبق  لباق  لباک  دنمیس  نامرک و  لباکرز  زربلا ، لباک  هدازراشفا ، ناسارخ ، نادمه ، ، لمآ یاهدنربافرص 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  هاگدورف  ات  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53118013-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6338882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمرها سیلنتسا  قیرحدض  لیتسا  برد  هریگتسد  ناونع : 

14014969 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/04 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ترا ترا میس   میس یسم -  -  یسم دار   دار  ) ) یقرب یقرب تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   فیعض   فیعض راشف   راشف   22  * * 2/52/5 لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

یمرها یمرها سیلنتسا   سیلنتسا قیرحدض   قیرحدض لیتسا   لیتسا برد   برد هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 137137

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

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

هلاناک6337694 قیرح 4  نالعا  هحفص 35)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6337752 هحفص 35)افطا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6337876 لیاف  تاصخشم  قبط  تقرس  قیرح و  دض  هحفص 10)برد  قیرح  ( قیرح

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

رطخ6337881 هحفص 35)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6337964 دض  هحفص 10)گنر  قیرح  ( قیرح

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

یناشن6337975 شتآ  هیدات  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هطوبرم6338068 سانشراک  یگنهامه  اب  لحم  زا  ذیدزاب.انیس  نبا  کینیلک  قیرح  مالغا  متسیس  یارجا 
.دوشیمن هداد  رثا  بیترت  دیذزاب  دقاف  تاداهنشی  هب  .تسا  یمازلا 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6338104 مالعا  یزکرم  هحفص 35)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نکاما6338257 کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 10)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تباث6338294 لباترپ و  زاگ  تست  یاههاگتسد  هحفص 35)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6338466 مالعا  تازیهجت  هبعج  هحفص 35)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6338541 ( ترا میس  یسم -  دار   ) یقرب تازیهجت  ریاس  فیعض و  راشف   2  * لباک 2/5 هحفص 10)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

یمرها6338882 سیلنتسا  قیرحدض  لیتسا  برد  هحفص 10)هریگتسد  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6339139 کرادم  قبط  رهبا  افش  هاگنامرد  قیرح  نالعا  افطا و  متسیس  هحفص 35)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اکن قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تیاغل  هبنشود 1401/12/8  زور  زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6339633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن یمیلس  دیهش  هاگورین   v94/2 یزاگ دحاو  کینورتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زور   20 الاک :  لیوحت  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/715/714/208 نیمضت : 

اکن قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: سردآ سردآ

یاقآ ای 09366364806  روپ و  میلس  سدنهم  یاقآ   09111546686 :: نفلت نفلت
یمتسر سدنهم 

www.setadiran.ir-www.npgm.ir,www.tender :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: 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

کینورتکلا6337682 تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  هحفص 44)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگورین6339633 یزاگ  دحاو  کینورتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  هحفص 102)دیرخ  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6337684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین هاگورین یزاگ   یزاگ دحاو   دحاو کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح وو   ریگچیئوس   ریگچیئوس وو   یرطاب   یرطاب شخب   شخب یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس مالقا   مالقا ملق   ملق   99 ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دأت ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  تقرس  مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم 

1101092586000469 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایاپ تعنص  مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   MASA یتراجت مان   3STATION رت زاس  کولب   WL24/M12 4POLES یرزیل لماک  روسنس  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   GMK یتراجت مان   GM910 لدم نکاما  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

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

تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   I-9105R لدم میب  یطخ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

الاک سراپ  تعنص  نیون  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 1×1/5 رطق  m 100 لوط  PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   W 40 ناوت  SF-6 لدم هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زربلا یژرنا  باتزاب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  انروس  یتراجت  مان   BE12-7 لدم  Ah 7 رپمآ  V 12 ژاتلو  U.P.S دربراک دیسا  دیل  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

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

تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   FIVE یتراجت مان   SCU-40 لدم وردوخ  وگدنلب  تشپ  یزلف  باق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XVR13M04L لدم زمرق  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، دشاب یضاقتم  دأت  ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  تقرس  مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا 

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس6337684 مالعا  متسیس  مالقا  ملق  هحفص 102)9  روتکتد  ( روتکتد

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

تسویپ6337835 تاصخشم  قباطم   SYNCOLN یتراجت مان  لدم 13100  زاگ  تشن  مالعا  هحفص 35)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( 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

درادناتسا6338733 هخاش  قرب 3  گالپ  / هنایار هکبش  اتید  چیئوس  / هفرط یتساک 4  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  / ههار کت  قرب  زیرپ  /BS1363

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشابیم6339318 تسویپ  مالقا  حرش  .دشابیم  هباشم  دکناریا   P/F: HEAT FISE DETECTOR(35 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هتسب6339572 رادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش هاگشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تساوخرد  تبث  یارب   ptz pro کتیجال سنارفنک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000301 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   PCS-G50P لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زور  تخادرپو 60  درکرهش  هاگشناد  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تساوخرد   تساوخرد تبث   تبث یارب   یارب   ptz proptz pro  کتیجال کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 140140
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GTV-32pd316n سالپ یج  دنمشوه  ید  یا  لا  جنیا  نویزیولت 32  هاگتسد  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003277000097 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
GTV-32pd316n سالپ یج  دنمشوه  ید  یا  لا  جنیا  نویزیولت 32  هاگتسد  راهچ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

ینف لوئسم  داتو  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشمو  مالعتسا  قط  یمشچ  نیبرود 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000282 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ ناسکین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   OLYMPUS یتراجت مان   10X50 DPS I BINO لدم یراکش  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و  -3 دشابیم زیربت  هاگدورف  لیوحت  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GTV-32pd316nGTV-32pd316n سالپ   سالپ یجیج   دنمشوه   دنمشوه یدید   یایا   لالا   جنیا   جنیا   3232 نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ناونع : : ناونع 141141

یتسویپ یتسویپ تاصخشمو   تاصخشمو مالعتسا   مالعتسا قطقط   یمشچ   یمشچ 22 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 142142
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هاشنامرک یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و اب  هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / سنارفنکویدیو متسیس  هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و 
1101001132000454 زاین :  هرامش 

برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو رهم   رهم اباب   هارمه   هارمه طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // سنارفنکویدیو سنارفنکویدیو متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   اضما   اضما

143143
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دزی ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EOS80D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005235000001 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتم  یلیم   8 زنل 135 -  اب   EOS80D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  - 

Canon EOS 80D Kit 18 - 1 IS USM
135mm f/3 ،5-5،6 IS USM

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

 - هدوزفا شزرا  تبث  دزی -  ناتسا  زا  الاک  هدننک  نیمات  یدقن -  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916973881 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  نیزنب -  پمپ  یورب  ور  داژنکاپ -  دیهش  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37253370-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37252680-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EOS80DEOS80D  لدم لدم نناک   نناک لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 144144
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6339419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف تاصخشم  طیارش و  قبط   NV800S لدم یمشج  ود  بش  رد  دید  نیبرود  یتساوخرد  نیبرود  - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101091971000093 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یدرواش تاجن  هدننک  هضرع  عجرم  نوکین  یتراجت  مان   10X25 لدم یراکش  یمشچ  ود  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ مرف  تاصخشم  طیارش و  قبط   NV800S لدم یمشج  ود  بش  رد  دید  نیبرود  یتساوخرد  نیبرود  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: 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

هتسب6337728 رادم  نیبرود  رتویپماک و  مزاول  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لصا6337914 دنارگل  تک 6  هکبش  لباک  -2  - هاگتسد ود   hfw4431tp-s-s4 لدم اوهاد  نیبرود  -1
هاگتسدکی  ws-c3750-48ps-poe لدم وکسیس  چیوس  -3  - یرتم هقلح 305 لانیجروا 3

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6338238 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تساوخرد  تبث  یارب   ptz pro کتیجال سنارفنک  نیبرود 
.تسا

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

هطوبرم6338283 تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6338333 رادم  نیبرود  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 19)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6338459GTV-32pd316n سالپ یج  دنمشوه  ید  یا  لا  جنیا  نویزیولت 32  هاگتسد  هحفص 19)راهچ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ6338553 تاصخشمو  مالعتسا  قط  یمشچ  هحفص 19)نیبرود 2 نیبرود  ( نیبرود

یراکش یراکش یمشچ   یمشچ ودود   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 145145
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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

تسویپ6338620 قبط  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6338631 کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / سنارفنکویدیو متسیس  هاگتسد  کیدیرخ 
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب 

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6338818 ددع  ناوخ و 44  کالپ  نیبرود  ددع  دیرخ 33  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یتراظن

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6339070EOS80D لدم نناک  لاتیجید  هحفص 19)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6339155 رادم  نیبرود  هحفص 86)زنل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6339161 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناراسچگ6339193 هتسبرادم  هحفص 74)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تازیهجت6339409 زیاس  زاس و  هریخذ  هیاپ و  هحفص 86)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراکش6339419 یمشچ  ود  هحفص 19)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

روتکژورپ6339436 هحفص 86)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6339473 یاهنیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  هحفص 86)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص6339481 کرهش  رباعم  لرتنک  یارب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6339560AXIS 3325 یاهنیبرود بصن  تهج  تکارب  هحفص  ینوریب و  تراظن  نیبرود  هحفص 86)هیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6339572 رادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  زایندروم  داژن  ناسارخ  ناشفا  قرب 95+50*3 لباک.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ.دشاب 

1101091319000175 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x0/35 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 500-300 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس 

رتم 90 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یم6339301 زایندروم  داژن  ناسارخ  ناشفا  قرب 95+50*3 لباک.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا 
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب 

هحفص 110) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تازیهجت6339409 زیاس  زاس و  هریخذ  هیاپ و  هحفص 86)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6339532 تهج  سا  یب  یا  برد  باب  تقرسدض و4 برد  باب  3 یاهمتسیسدادعت یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

یکیناکمورتکلا6337940 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یمیم هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه.دشاب   هنیزه.دشاب یمیم   زایندروم   زایندروم داژن   داژن ناسارخ   ناسارخ ناشفا   ناشفا 33** 9595 ++5050 قرب   قرب لباک.دشاب   لباک.دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلاروتکاف   یمازلاروتکاف شیپ.دشاب   شیپ.دشاب

146146

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

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

زا 151 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a7zf7887bw2me?user=37505&ntc=6339301
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6339301?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

یکیناکمورتکلا6337940 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6337810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  متیر  راشف و  رتلوه  ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000145 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم یکشزپ  راشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم  ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هدننک هضرع  تکرش  زا  طقف   .... تساوخرد اب  قباطم   ...... BMS 300 لدم  ECG متیر رتلوه  ردروکر  ه 2 - ......  DS 270 راشف رتلوه  ردروکر  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
....تشهبیدرا ات  الامتحا  تخادرپ   .... دش دهاوخ  دات  ریشب  هوژپ  شناد 

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

6337810 .... ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  متیر  راشف و  رتلوه  هحفص 111)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ....  .... ریشب ریشب هوژپ   هوژپ شناد   شناد هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم متیر   متیر وو   راشف   راشف رتلوه   رتلوه ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 147147
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روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  یتاو  یپ 1600  چا  رورس  رواپ  هلاناک و  ود   DDR5 پاتکسد مر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  اهدک  ناریا 

1101003009000223 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ZEPPELIN هدنزاس عجرم  هنایار  دربراک   SUPAR GAMER لدم  GB 16 تیفرظ هلاناک 3000  کت   DDR4 پاتکسد مر  الاک :  مان 
رنه شقن  کاترف  هدننک  هضرع 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G5 لدم  W 1000 ناوت هنایار  رورس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

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

اب قباطم  ریغ  روتکاف و  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا .  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  فذح  زاین  ، مالعا  تساوخرد 

55608063 رذآ : درف  سدنهم  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاو یتاو   16001600 یپیپ   چاچا   رورس   رورس رواپ   رواپ وو   هلاناک   هلاناک ودود     DDR5DDR5 پاتکسد   پاتکسد مرمر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

رجف رجف هناخروتوم   هناخروتوم ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 151 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a9t63d8rtqcsf?user=37505&ntc=6337722
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6337722?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


1 رصنرجف هناخروتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000612 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Silik 9300 لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

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

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24079   A 25 نایرج تدش  زاف  یروتاینیم 2  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

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

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24076   A 10 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 25 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   B زاف زویف 1  دیلک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 50 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   C زاف زویف 3  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نایسراپ یورین  لیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   NR Electric Co Ltd هدنزاس عجرم   NR یتراجت مان   MOXA2610 لدم رورس  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

سوت رون  جارس  هدننک  هضرع  عجرم   KUMHO AUTONIX هدنزاس عجرم   KUMHO یتراجت مان  وردوخ  امنهار  غارچ   W16W لدم لانگیس  پمال  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTP01 لدم گالپ  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 

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

عجرم  m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x10 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس 

فالک 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت دک  ناریا  هبو  دامرفب  یرازگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  افطل   * هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   * یمازلاروتکاف شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09112328405* دامرفن

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

34418066-013  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6337980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شفنب تیابارت  رورس 6  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000367 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . دشاب هتشاد  یتناراگ  لصا و  - 

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

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

یاقآ یلخاد 138  نفلت 33349073  اب  دشاب .  یم  ههام  کی  هیوست  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  تکرش  نیا  رابنا  رد  یریگراب  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هتفرگ  سامت  یهلا  دسا 

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358774-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001313000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337986 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا  رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب عطاقت   ، 4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شفنب شفنب تیابارت   تیابارت   66 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 150150

لانیجروا لانیجروا رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 151151
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندوب لصا  لماک و  هناگادج و  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاف  اب  قباطم  -  DL380G10 لدم  HP یرتویپماک رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  رورس و  تاعطق 

1101096783000737 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  Proliant هنایار رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لصا هیارا و  یتنارگ  تدم  هارمه  هب  لماک  هناگادج و  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاف  اب  قباطم  -  DL380G10 لدم  HP یرتویپماک رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  نآ  هدهع  رب  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  هدوب -  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یمازلارورس  تاعطق  ندوب 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6338128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678001035 زاین :  هرامش 

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

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380G10DL380G10 لدم   لدم   HPHP  یرتویپماک یرتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 152152

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 153153
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هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8180M (2.5GHz/28-core/205W تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000369 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  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 : 

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

ههام هزاب 3  یط  باسح  هیوست  تخادرپ و  .دشابیم  یتسویپ  کرادم  رد  یتساوخرد  تاعطق  دادعت  رورس و  لماک  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33417407-044  ، 33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( HPE DL380 Gen10  Intel® Xeon-Platinum 8180M (2 .5GHz/28-core/205WHPE DL380 Gen10  Intel® Xeon-Platinum 8180M (2 .5GHz/28-core/205W ناونع : : ناونع 154154
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6338286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  ددع -  دادعت 30   - HPE 1.2 TB SAS 10 K SFF SC HDD تیفرظ تیابارت   G10 1.2 یپ چا  رورس  کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا 

1101090049004554 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   TB 1 تیفرظ  HP EVA لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

" امه  " ریا ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  برد  یولج  الاک :  لیوحت  لحم  یرادا -  هام  ود   : یلام تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02146624479 سانشراک :  سامت  نفلت  یدیما -  یاقآ  سانشراک : مان 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا ددع -  -  ددع   3030 دادعت   دادعت  -  - HPE 1 .2  TB SAS 10  K SFF SC HDDHPE 1 .2  TB SAS 10  K SFF SC HDD  تیفرظ تیفرظ تیابارت   تیابارت   G10  G10  1 .21 .2 یپیپ   چاچا   رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشت   هباشت تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا

155155
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روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ 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 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

6338583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003026000062 زاین :  هرامش 

روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طبض همان  تنامض  تریاغم  تروص  رد  ، دشاب لانیجرا  ون و  دیاب  اهالاک  یمامت  ، دشاب یم  تسویپ  رظن  دروم  یالاک  تاعالطا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  در  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  ددرگ  یرازگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپ  هارمه  تسیاب  یم  هک  نویلیم   همان 50  تنامض  غلبم  ، ددرگ یم 

1416935684 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ یلامش - رفظم  ناردارب  دیهش  نابایخ  رصعیلو - هارراهچ  بالقنا - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970455-021  ، 66971633-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66971490-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید رورس   رورس ناونع : : ناونع 156156
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6339149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000856 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380G6 2xQC2.80 X5560 لدم  switch رورس الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 R07 2x Xeon X5660 لدم  switch رورس الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311461-1457

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311462-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا   SETSET کیکی   لداعم   لداعم شرامش   شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //switchswitch ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک  

157157
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  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 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

6339163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Hp رورس ید  سا  ورکیم   ، G10-9 رورس مر   ، G9-10 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و 

1101001074000448 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AG690B لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لماش 5 تاصخشم  گرب  کی  زین  تسا و  هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  الاک  فیدر 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تاعالطا بسک   بسک تهج   تهج دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ردرد   طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم   HpHp  رورس رورس یدید   ساسا   ورکیم   ورکیم  ،  ، G10 -9G10 -9 رورس   رورس مرمر    ،  ، G9- 10G9- 10 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع
.دامرف .دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت بسن   بسن یمیحر   یمیحر یاقآ   یاقآ یلخاد  307307   یلخاد اباب  

158158

valvevalve ناونع : : ناونع 159159
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132579  اب  قباطم   valve تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010475 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مهدا دیون  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   CLUTCH PLATE یتراجت مان   PULSAR UG3 150cc تلکیسروتوم لماک  چالک  هحفص  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

رتسگ هشیدنا  تراجت  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   CLUTCH FACING یتراجت مان  ابص  دیارپ  لماک  چالک  هحفص  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HONDA MOTOR CO هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   EG 6500 CXS R لدم  kVA 5/5 ناوت ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 

کدی نمسیو  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 3 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 

نیبروتورا راود 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
ناریا یوردوخ  تاعطق  تخاس  یروآرف و  هدننک  هضرع  عجرم  دنمس  ولج  رنف  کمک   oil seal گنیکپ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

METROLOG A هدنزاس عجرم   METROLOG یتراجت مان   CGM5-XHT Quartz crystal memory gauge لدم زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 
رک لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SERCEL BUSINESS UNIT

هاگتسد 4 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   HOSE-MAKE UP یتراجت مان   E32 وسوم روتوم  نغور  تشگرب  هعطق  گنلیش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380G6 2xQC2.80 X5560 لدم  switch رورس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/02/31 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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسا تسویپ  ینف  تاصخشم 
1101094953001415 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL360 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34490517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد...و  روتکاف  ، ینف تاعالطا  هنوگره  ، گولاتاک ریواصت ،

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا رورس   رورس ناونع : : ناونع 160160
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زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رورس  قاتا  بذاک  فک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000201 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09144176548  هب  یمتاح  یاقآ  اب  راین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس6337684 مالعا  متسیس  مالقا  ملق  هحفص 102)9  روتکتد  ( روتکتد

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

یتاو6337722 یپ 1600  چا  رورس  رواپ  هلاناک و  ود   DDR5 پاتکسد مر  هحفص 111)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رجف6337917 هحفص 111)هناخروتوم  رورس  ( رورس

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

هنایار6337922 هکبش  اتید  چیئوس  هنایار -  هحفص 44)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیرح6337964 دض  هحفص 10)گنر  قیرح  ( قیرح

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

شفنب6337980 تیابارت  رورس 6  هحفص 111)دراه  رورس  ( رورس

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

لانیجروا6337986 رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 111)هصقانم  رورس  ( رورس

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

6338040DL380G10 لدم  HP یرتویپماک هحفص 111)رورس  رورس  ( رورس

رورس رورس قاتا   قاتا بذاک   بذاک فکفک   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 16 116 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6338128 حرش  قبط  هحفص 111)رورس  رورس  ( رورس

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

6338188(HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8180M (2.5GHz/28-core/205W(111 هحفص رورس  ( رورس

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

6338286HPE 1.2 TB SAS 10 K SFF SC تیفرظ تیابارت   G10 1.2 یپ چا  رورس  کسید  دراه 
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع -  دادعت 30   - HDD

هحفص 111) رورس  ( رورس

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

اتید6338583 هحفص 111)رورس  رورس  ( رورس

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

رد6339149 دادعت 1  تسویپ  حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /switch
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو 

هحفص 111) رورس  ( رورس

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

رد6339163 طیارش  تاصخشم و   Hp رورس ید  سا  ورکیم   ، G10-9 رورس مر   ، G9-10 رورس دراه 
لصاح سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  تسویپ 

.دامرف

هحفص 111) رورس  ( رورس

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

6339234valve(111 هحفص رورس  ( رورس

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

تسا6339317 تسویپ  ینف  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا  هحفص 111)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار6339472 هکبش  هحفص 44)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6339604 قاتا  بذاک  فک  هحفص 111)یارجا  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6338323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، تساوخرد حرش  قبط  تسیاب  یم  تاعالطا  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  هروسنس *  کت  یسپیلک ) لدم   ) لباترپ جنس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ )   ) تمسق رد 

1101092625000809 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

ناهیک هنیرفآ  شیدنا  هب  هدننک  هضرع  عجرم   LEMIS یتراجت مان   DC-60 لدم زاگ  جنس  یلاگچ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

حرش قبط  تسیاب  یم  تاعالطا  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نویساربیلاک */  تیلباق  اب  ناتم  هروسنس  کت  یسپیلک ) لدم   ) لباترپ جنس  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ )   ) تمسق رد  تساوخرد ، 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ، ، تساوخرد تساوخرد حرش   حرش قبط   قبط تسیاب   تسیاب یمیم   تاعالطا   تاعالطا وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا هروسنس *  *  هروسنس کتکت   یسپیلک ) ) یسپیلک لدم   لدم  ) ) لباترپ لباترپ جنس   جنس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تسویپ )  )  تسویپ  ) ) تمسق تمسق ردرد  

162162
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ناتسزوخ دالوف  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462188 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس باتش  روسنس  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

زیرهم نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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 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

6338602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

virdi ac 2100 pluse لدم سکیات  هاگتسد  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030731000033 زاین :  هرامش 

زیرهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  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 2 دادعت : 

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

دسرب رظان  سدنهم  دیئات  هب  دیاب  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8981938145 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  نادیم  زیرهم  ناتسرهش  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523161-035  ، 32523150-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523091-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس باتش   باتش روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 163163

virdi ac  2 100  plusevirdi ac  2 100  pluse لدم   لدم سکیات   سکیات هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 164164
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( VALVE CONTROLLER ( POSITIONER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001482 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یشخرچ تیعقوم  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3
دوب دهاوخ  ماجنا  لباق  هدش  دات  دک  ناریا  هئارا  زا  سپ  مالعتسا  هدنرب  هب  تخادرپ  - 4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگ ونپک  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000985 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیناپ نیاس  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   PHASEIN یتراجت مان   FX7 یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   main فارگ ونپک  دربراک  یکیرتکلا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 // FX7 یتایح مئالع  گنیروتینام  هاگتسد   main فارگ ونپک  دربراک  یکیرتکلا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( VALVE CONTROLLER (  POSITIONERVALVE CONTROLLER (  POSITIONER ناونع : : ناونع 165165

فارگ فارگ ونپک   ونپک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 166166
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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

6339445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) زاگ روسرپمک   - RTD روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023001053 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
ورتپ ارفا  کاپ  هدننک  هضرع  عجرم  ورتپ  ارفا  کاپ  هدنزاس  عجرم   RTD لدم ید.یت.رآ  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  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 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

6339603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  تاررقم  تیاعر  وزکرم  زا  هیدات  -COVIDIen ددع یتراجت  مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218- تسیمازلا

1101099414000682 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

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

- تسیمازلا لک  هرادا  تاررقم  تیاعر  وزکرم  زا  هیدات  -COVIDIen ددع یتراجت  مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23922218

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ید.یت.رآ ید.یت.رآ امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 167167

یشوهیب یشوهیب قمع   قمع شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد   BiS  QuatroBiS  Quatro  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 168168
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

تقرس6337684 مالعا  متسیس  مالقا  ملق  هحفص 102)9  روتکتد  ( روتکتد

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

تباث6338294 لباترپ و  زاگ  تست  یاههاگتسد  هحفص 35)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاعالطا6338323 هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  هروسنس *  کت  یسپیلک ) لدم   ) لباترپ جنس  زاگ 
دشاب تسویپ )   ) تمسق رد  تساوخرد ،  حرش  قبط  تسیاب  یم 

هحفص 124) روسنس  ( روسنس

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

جنس6338503 باتش  هحفص 124)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6338602virdi ac 2100 pluse لدم سکیات  هاگتسد  ددع  هحفص 124)ود  روسنس  ( روسنس

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

6338722 ( VALVE CONTROLLER ( POSITIONER(124 هحفص روسنس  ( روسنس

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

فارگ6338955 ونپک  هحفص 124)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ید.یت.رآ6339445 امد  هحفص 124)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یشوهیب6339603 قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro هحفص 124)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: 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 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

6337759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REXROTH 20/50k14s-type:HED 8 OP چیئوسرشرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - هام هیوست 2  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - تساوخرد قبط  - یروف لیوحت 

1101001469001523 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

REXROTH 20/50k14s-type:HED 8 OP چیئوسرشرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - هام هیوست 2  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - تساوخرد قبط  - یروف لیوحت 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6338609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REXROTH 20/50k 14s - type:HED 8 OPREXROTH 20/50k 14s - type:HED 8 OP  چیئوسرشرپ چیئوسرشرپ ناونع : : ناونع 169169

selector switchesselector switches ناونع : : ناونع 170170
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selector switches تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631006027 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ZBE102 لدم نامرف  لرتنک و  یاهدیلک  یکمک  تکاتنک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ZBE101 لدم نامرف  لرتنک و  یاهدیلک  یکمک  تکاتنک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7ES545 لدم یچراق  هلک  زمرق  یرارطضا  دیلک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7ES542P لدم یچراق  هلک  زمرق  یرارطضا  دیلک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EH25P لدم هایس  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EG33P لدم هتلاح  هس  راد  چیئوس  یروتکلس  دیلک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7ED33P لدم هتلاح  هس  یروتکلس  دیلک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   DL1CE130 لدم یهد  مرالآ  لرتنک و  تازیهجت  نابات  یبابح  پمال  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EA23 لدم یراشف  لصو  عطق و  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EG21 لدم یراشف  لصو  عطق و  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  تیشاتید  روتکاف و  شیپ  هئارا  .تسا  رادیرخ  تسویپ  لیاف  طقف  کالم  .دینکن  هجوت  یلصا  هحفص  رد  الاک  تاحیصضوت  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093791000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338790 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  اکن  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,715,714,208 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  لوبق  دروم  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1402/03/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اکن یمیلس  دیهش  هاگورین  زرمغاز -  هداج  رتمولیک 25  اکن -  ناردنزام -   ، 4853141131 یتسپ :  دک  اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: 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

هتسب6337728 رادم  نیبرود  رتویپماک و  مزاول  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6337759REXROTH 20/50k14s-type:HED 8 OP هحفص 129)چیئوسرشرپ چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6337820 هکبش 4  اتید  هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6337922 هکبش  اتید  چیئوس  هنایار -  هحفص 44)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6337923 تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سیون6337930 شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   NIBN یتینما تازیهجت  دیرخ 
نایردفص هطوبرم 64573068  سانشراک  اب  سامت  دادرارق ، 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6338325 مالعتسا  تاصخشم  قبط  وکسیس  هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6338609selector switches(129 هحفص چیئوس  ( چیئوس

یزاگ یزاگ دحاو   دحاو کیرتکلا   کیرتکلا تظافح   تظافح وو   ریگچیئوس   ریگچیئوس وو   یرطاب   یرطاب شخب   شخب یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

درادناتسا6338733 هخاش  قرب 3  گالپ  / هنایار هکبش  اتید  چیئوس  / هفرط یتساک 4  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  / ههار کت  قرب  زیرپ  /BS1363

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاگ6338790 دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  هحفص 129)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

رد6339149 دادعت 1  تسویپ  حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /switch
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو 

هحفص 111) رورس  ( رورس

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

هکبش6339455 تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگورین6339633 یزاگ  دحاو  کینورتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  هحفص 102)دیرخ  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکتلغ چوس  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6338056 ... وکسیس و چوس  هاگتسد  کی  هحفص 44)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکتلغ6338822 چوس  هحفص 133)تیمیل  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکتلغ یکتلغ چوس   چوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 172172
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زاریش یرادرهش  ینارمع  ینف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6338023 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 173173

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544003002 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان   PA2400 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

متسیس هداد  یاساپآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   HARMAN هدنزاس عجرم   AKG یتراجت مان   AKG C7 لدم میس  اب  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هنایار نتوه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   XPIRE یتراجت مان   H 935 لدم ریاف  یلپمآ  اب  راد  نوفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 

تس 54 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 2 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

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 174174
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رهشوب ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6339127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یژراش 2  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هیاپ 2  اب  چنیا  دناب 12 

ددع یمیس 1  نفورکیم 
ددع کی  یا  هقی  نوفورکیم 

1201003645000002 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددع سا 10 2  یت  لدم  وسونکت  یژراش  یتوص  متسیس  - 
ددع هیاپ 2  اب  سکیا 120  ید  لدم  وکیز  چنیا  دناب 12 

ددع کی  ما 59  لدم  وکیمایناد  نوفورکیم 
ددع یا 1  هقی  نوفرکیم 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

.دشاب یناریا  یالاک  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  .رهشوب  رد  لیوحت  .دشاب  یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514913339 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  نادیم  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33558251-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33551875-077 :: 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

دک6337750  - کمایپ - راتسرپ راضحا   - رازفا مرن  هب  لاصتا  تیلباق  یناتسرامیب (  گیجیپ  متسیس 
 ( یعرش تاقوا  یدنب و  هورگ  تیلباق  هیناث  ریز 3 - دارفا فرعت  - دودحمان

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک6338023 نلاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  هحفص 134)دیرخ  توص  ( توص

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

6338459GTV-32pd316n سالپ یج  دنمشوه  ید  یا  لا  جنیا  نویزیولت 32  هاگتسد  هحفص 19)راهچ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتوص6339009 هحفص 134)متسیس  توص  ( توص

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

6339070EOS80D لدم نناک  لاتیجید  هحفص 19)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

ددع ددع کیکی   یایا   هقی   هقی نوفورکیم   نوفورکیم ددع   ددع   11 یمیس   یمیس نفورکیم   نفورکیم ددع   ددع   22 هیاپ   هیاپ اباب   چنیا   چنیا   1212 دناب   دناب ددع   ددع   22 یژراش   یژراش یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 175175
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوفورکیم6339127 ددع  یمیس 1  نفورکیم  ددع  هیاپ 2  اب  چنیا  دناب 12  ددع  یژراش 2  یتوص  متسیس 
ددع کی  یا  هقی 

هحفص 134) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6337809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... هنایار و تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000088 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یددم ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 7941  میساب  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

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

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 : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   Griffin لدم گرزب  زیاس  سوام  دپ  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
یفسوی یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  نادرف  یتراجت  مان  لدم 3100002   m 3 لباک اب  راد  ترا  رتویپماک  ظفاحم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH یتراجت مان   DESKTOP MK120 002564-920 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09173628033 دشاب / یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  لاسرا  هنیزه  تسویپ ***  حرشب   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 176176
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

6338108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشمدکناریا  ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) رازفا تخس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یلخاد  هدش  یرادیرخ  یالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج  هب  )

1101001423000284 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158430 هرامشاب  فیرظ  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 177177
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جرک تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6338121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تداعس 15  روتینام  نیپ  پورپ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تداعس 5  روتینام  نیپ  پورپ 14 
1101000362000432 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ یکشزپ  نایهاد  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   Temp Probe یتراجت مان   FMT INC/XX لدم امد  بورپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس لقادح 1  یتناراگ  ههام  هس  هیوست  یمازلا  یمسر  روتکاف  ناگیار  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام نیپ   نیپ   2020 پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 178178
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جوسای هاگدورف   :: 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 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

6338147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  LED BenQ چنیا 28 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
UHD ریوصت حوضو 

2160*3840 نشولزر
ددعود  HDMI یرورو

09178436424
یحالف سدنهم 

1101001548000099 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  دقاف  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   G922HDAL لدم  in 18/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  LED BenQ چنیا 28 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
UHD ریوصت حوضو 

2160*3840 نشولزر
ددعود  HDMI یرورو

09178436424
یحالف سدنهم 

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 179179
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6338231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  روتینام  هنایار و  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000986 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 6400   Inspiron یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  روتینام  هنایار و  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش یلا  خروم 1401/12/6  تعاس 8  زا   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/9

داصتقا شقن   :: عبنم - عبنم خروم 1401/12/23 تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/23 هبنش  هس  زور  تعاس 12  ات  رثکادح 

6338672 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   خروم 1401/12/24  هبنشراهچ  زور   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع  تاصقانم  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنکسا رگپاچ و  سوام ، دروبیک و  یراک  هاگتسیا  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  - 

( روتینام  ) یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  - 

زکرمت مان  هب  هرامش 4001001106370306  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کرمگ  هدرپس  هوجو 

زیهجت هعسوت و  لک  هرادا  لوا -  هقبط  ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  : یناشن  :: سردآ سردآ
قاتا 109

82992120 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.irica.gov.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا طباوض   طباوض وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 180180

ناتسا ناتسا ییارجا   ییارجا تاکرمگ   تاکرمگ وو   یزکرم   یزکرم داتس   داتس زاین   زاین دروم   دروم یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 181181
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATS- هعطق هرامش  اب  زروتینام  لارنج  راجفنا  دض  یوگدنلب   EEXD 115DB GENERAL MONITORS 27 TONS HORN تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3001-M-L-0026

1101097224000410 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HORN هدنزاس عجرم   HORN یتراجت مان   LA53 لدم  W 25 ناوت یبآ  یروپیش  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

6338935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط  رکیپسا - - رتنیرپ - سیک - روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257004163 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  اب  تیولوا  دوشیم  تخادرپ  هزور  20 سانشراک داتو  لیوحت  زا  سپ  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32222683-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبآ یبآ یروپیش   یروپیش وگوگ   دنلب   دنلب ناونع : : ناونع 182182

تسویپ تسویپ ردرد   هدش   هدش دیق   دیق تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رکیپسا - - رکیپسا -- رتنیرپ رتنیرپ -- سیک سیک -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 183183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوت  اب   . هنایار روتینام  سیک و  ، هنایار کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093856003051 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریلد نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   Adata یتراجت مان   SSD SX900 لدم  GB 128 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
ناجیابرذآ

ددع 150 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  سرا  یتراجت  مان   diamond لدم سوام  دپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

اردس شزادرپ  ماک  ابید  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اردس  یتراجت  مان   05A لدم  HP رگپاچ جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه  . دشاب یم  زکرم   IT ینف لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشاب /  یمروتکافو  الاک  تفایرد  زادعب  هزور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم رگپاچ -  -  رگپاچ جیرتراک   جیرتراک هنایار -  -  هنایار روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ،، هنایار هنایار کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 184184
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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

6339528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 5  رپمآ  تلو 2  یج 12  لا  روتینام  روتبادآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  دادعت 5  رپمآ  تلو 2  گنوسماس 12  روتینام  روتبادآ 

ددع دادعت 20   VGA یرتم روتینام 1/5  لباک 
1101093993000771 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام دادرخ  تخادرپ  تروصنیا  ریغ  رد  دوشیم  تخادرپ  لاس  لبق  عمتجم  هب  دنفسا  ات 13  روتکاف  سنج و  هئارا  تروص  رد  هجو  یلام  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1402

دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  سکابیت و  تسپ و  یربراب و  هنیزه 
دات مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: 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

نامرف6337733 قاتا   epro یرزیاورپوس متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تاقلعتم و  مزاول و  هیلک  هیهت 
راخب هاگورین 

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6337809 ... هحفص 137)هنایار و روتینام  ( روتینام

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

6337810 .... ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  متیر  راشف و  رتلوه  هحفص 111)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

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

رازفا6338108 تخس  هحفص 137)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6338121 نیپ  هحفص 137)پورپ 20  روتینام  ( روتینام

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

6338147LED هحفص 137)روتینام روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام لباک   لباک روتینام -  -  روتینام روتبادآ   روتبادآ ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6338231 یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  روتینام  هنایار و  هاگتسد  هحفص 137)کی  روتینام  ( روتینام

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

تخاس6338511 ریز  هداد و  زکرم  گنیروتینام  هکبش و  زا server room و  رمتسم  ینابیتشپ 
lanوwan

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا6338672 ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  یا  هنایار  تازیهجت  هحفص 137)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

درادناتسا6338733 هخاش  قرب 3  گالپ  / هنایار هکبش  اتید  چیئوس  / هفرط یتساک 4  لیوک  نف 
یا هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  / ههار کت  قرب  زیرپ  /BS1363

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسا6338741 زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  هحفص 7)یرادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبآ6338858 یروپیش  وگ  هحفص 137)دنلب  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6338935 رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط  رکیپسا - - رتنیرپ - سیک - هحفص 137)روتینام روتینام  ( روتینام

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

فارگ6338955 ونپک  هحفص 124)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هاگتسد6339067 دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا ،  هار  بصن و  یزاس ،  هچیرد  لمح ،  دیرخ ، 
دنبکآ ون و  یکناب  کسویک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیذغت6339122 عبنم  رگپاچ -  جیرتراک  هنایار -  روتینام  سیک و  ، هنایار کسید  هحفص 137)دراه  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6339528 لباک  روتینام -  هحفص 137)روتبادآ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناراسچگ6339193 هتسبرادم  هحفص 74)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روتکژورپ6339436 هحفص 86)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6339473 یاهنیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  هحفص 86)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6338123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندومن تیدبآ  ددجم و  ژراش  جیرتاک 1365  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000363 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ندومن تیدبآ  ددجم و  ژراش  جیرتاک 1365  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  کی  هیوست  دشاب --  یم  راکنامیپ  تسرپرس  هب  لمح  هنیزه  -- دشاب یم  راکنامیپ  یارجا  هب  ینوناق  تاروسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358774-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: 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

لکد6337687 لماش  ( mikrotik-cambium-Ubiquiti  ) ویدار رازفا 25  مرن  یاقتراو  ویدار  ضیوعت 
بارخ لباک  بارخ و  ویدار  ضیوعت  ، اهلباک یدنب  هتسد  ، یدرون

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دک6337750  - کمایپ - راتسرپ راضحا   - رازفا مرن  هب  لاصتا  تیلباق  یناتسرامیب (  گیجیپ  متسیس 
 ( یعرش تاقوا  یدنب و  هورگ  تیلباق  هیناث  ریز 3 - دارفا فرعت  - دودحمان

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6337860 هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لصا6337914 دنارگل  تک 6  هکبش  لباک  -2  - هاگتسد ود   hfw4431tp-s-s4 لدم اوهاد  نیبرود  -1
هاگتسدکی  ws-c3750-48ps-poe لدم وکسیس  چیوس  -3  - یرتم هقلح 305 لانیجروا 3

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ندومن6338123 تیدبآ  ددجم و  ژراش  هحفص 146)جیرتاک 1365  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هب6338299 کرادم  ) هعبات اه  یرادشخب  اه و  یرادنامرف  یلام  یرادا و  هچراپکی  رازفا  مرن  هیهت 
( دشاب یم  تسویپ 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لنسرپ6338322 600 ددرت نویساموتارازفا  مرن  هحفص 22)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ندومن ندومن تیدبآ   تیدبآ وو   ددجم   ددجم ژراش   ژراش   13651365 جیرتاک   جیرتاک ناونع : : ناونع 186186

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

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

یاه6338711 یدنمزاین  ششوپ  فده  اب  دیدج  یاهرازفا  مرن  دیلوت  یتیوه و  یاه  هناماس  هعسوت 
نامزاس دیدج 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عاونا6338862 دیرخ  بویعم -  هتخوس و  یاهروتامروفسنارت  یلک  لاهروا  لماش : هصقانم  ناونع   3
هکبش نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  دیرخ و  ینتب - هیاپ 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رد6338985 هدش  یزادنا  هار  بصن و  یباسحیذ ،  یا  هیامرس  لوقنم  لاوما  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ 
تسویپ دادرارق  دافم  قبط  امرفراک  نامزاس  لحم 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6339067 دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا ،  هار  بصن و  یزاس ،  هچیرد  لمح ،  دیرخ ، 
دنبکآ ون و  یکناب  کسویک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید6339240 یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 86)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا6339249 مرن  هارمه  هب  ویارد  یطابترا   usb لباک هحفص 22)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6339538SPM LINELAZER(31 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6338360 تراظن  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 19)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6339240 یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 86)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6339489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  روتکژورپ و  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000363 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SANYO یتراجت مان   PCL-WXU30 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هتسب6337728 رادم  نیبرود  رتویپماک و  مزاول  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6339489 روتکژورپ و  هحفص 149)ویدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم6337843 یقرب 14/20 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تاقلعتم تاقلعتم وو   روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) 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

کیفارت6338429 لرتنک  یاههناماس  رارقتسا  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  ثادحا و  یحارط و  یراذگ  - هیامرس 
یگدننار تافلخت  تبث  و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6338825 ( هیحالصا کیفارت (  لرتنک  زکرم  هکبش  ویتکا  تازیهجت  ینابیتشپ  یدنبرکیپ و  بصن ،  هحفص 10)دیرخ ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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