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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 29

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2828 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3434))

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

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

زا 47 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 29

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

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

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

زا 47 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( 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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

زا 47 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

زا 47 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003001000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم :: 1401/07/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705806 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یرادا و  یاهرازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  دحاو  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  درادناتسا -  نادیم  یتعنص  کرهش  جرک -   :: سردآ سردآ

85193768  - 88969737 - 02141934  - 32861058-026 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادا   یرادا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 47 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nttlxwnnv4hwf?user=37505&ntc=5705806
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5705806?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه یاه  هدنیالآ  شیالاپ  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CO,CO2,SO2,NOX,H2S. FLOW RATE,02

لایر  100/000/000/000 دروارب :

لایر  5/000/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731314332  - 4478 :: نفلت :: www.spgc.ir- www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090260000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/06/27هرامش هبنشکی  زور  تعاس 8  زا   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاسات 19

داصتقا یایند   :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706177 :: هرازه هرازه زوردکدک   تعاس 8/30  فلا و ب  ییاشگزاب  تعاس 8  زا   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/08/15 هبنشکی 

( FT , MFC  ) یسیفیراریغ ینایرج  یاهرتیمسنارت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 321/200/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 12/424/000/000  غلبم 

کالپ 27 ورس - هچوک  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت -  :: سردآ سردآ

-- مانتبثرتفد 88969737 سامت 0211456  زکرم  - 02188607074 :: نفلت نفلت
85193768

Www.setadiran.ir-www.npc-rt.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوه اوه یاه   یاه هدنیالآ   هدنیالآ شیالاپ   شیالاپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22

یسیفیراریغ یسیفیراریغ ینایرج   ینایرج یاهرتیمسنارت   یاهرتیمسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 47 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  هتفه  ود  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5705968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا قیرح ، ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج  دیدج  یاهزاین  مالعا  تیافک و  یسررب  تهج  طیارش  دجاو  رواشم  دراد  رظن  رد  کراخ  یمیشورتپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاناعیم لاصحتسا  یدنیآرف  یاه  شخب  لماش   LPG هناخراک رد  ( PSM دنیآرف ( ینمیا  تیریدم  یزیمم  (،  HAZOP,HAZID رطخ ( یبایزرا  تاعلاطم 

ناوخارف قیرط  زا  ار  گراخ  هریزج  رد  عقاو  دوخ  یریگراب  هلکسا  درگوگ و  رابنا  یدنب و  هناد  دحاو  ، LPG هریخذ نزاخم  یتیلیتوی ، درگوگ ، جارختسا  ینبرکوردیه ،
.دیامن باختنا  یمومع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کراخ یمیشورتپ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  کالپ 40 ، وج ، مژد  هچوک  یلامش ، یجابید  هینارماک ، نارهت ، : سردآ هب   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22806606-7 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  دیدجت 2  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/400/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد ) تخاس   ) P/E GAS DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 103/892/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 5/194/600/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 12)  ) مهن هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731463913-07731463728 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07731463327-07731463351 :: 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  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبایزرا یبایزرا تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا قیرح ، ، قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تهج   تهج دیدج   دیدج یاهزاین   یاهزاین مالعا   مالعا وو   تیافک   تیافک یسررب   یسررب تهج   تهج طیارش   طیارش دجاو   دجاو رواشم   رواشم ناونع : : ناونع
...و ...و   LPGLPG هناخراک   هناخراک ردرد   ( ( PSMPSM دنیآرف ( ( دنیآرف ینمیا   ینمیا تیریدم   تیریدم یزیمم   یزیمم (، (،   HAZOP,HAZIDHAZOP,HAZID رطخ ( ( رطخ

44

GAS DETECTORGAS DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55
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ناگزمره هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705797 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژویف  - otdr  : تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   432/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

ناریا تارباخم  تکرش  هرامش  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  یبونج ،  تلاسر  رهشلگ ،  سابعردنب ،   : :: سردآ سردآ

33308259-33308255-33610016  - 076 :: 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

ناگزمره هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هیرات 1401/06/28  زا   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705935 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد   otor 2

هاگتسد نژویف 3 

لایر  نیمضت 432/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  تمیق 

تارباخم یزکرم  نامتخاس  یبونج ،  تلاسر  رهشلگ ،  سابعردنب ،   :: سردآ سردآ
 - تارباخم یزکرم  نامتخاس  رد  عقاو  سنارفنک  نلاس  : تاکاپ ییاشگزاب  ناکم  تسارح -  هرادا  هناخریبد  : تکاپ لیوحت  لحم 

076-33610016-33308259-33308255 :: 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

نژویف نژویف  -  - otdrotdr  : : تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

هاگتسد هاگتسد نژویف  33   نژویف هاگتسد   هاگتسد   otor 2otor 2 تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/27  دانسا  تفایرد   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم :: 1401/07/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706120 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یرادهگن و  هارمه  هب  ( VPN یزاجم یصاصتخا  هکبش  میس  یب  یروانف  رب  ینتبم  نابیتشپ  یطابترا  سیورس  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 2.000.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمالسا یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یموبقدیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت - : یناشن هب  تاداهنشیپ  فلا  تکاپ  یکیزیف  لاسرا   :: سردآ سردآ
قاتا 109 زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا - هقبط  ناریا -

85193768 مان 88969737 - تبث  رتفد  هناماس 27313131   :: نفلت نفلت
02188806514 نفلت

setadiran.ir irica.gov.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/7/10هرامش  1401/6/28  - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706144 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح شکور  یجوز -  لوژام 25  رادراهم -  ییاوه  لباک  لبود -  میس  یترارح -  لصفم  : عاونا لماش  یسم  لباک  هکبش  مزاول  دیرخ  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و یچیپ  بالق  قرب -  بسچ  - 

ناگزمره  هقطنم  تارباخم  هجو  رد  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  هدرپس 1.540.000.000  غلبم 

هسانش 3200080143138  دک  اب  تلم  کناب  دزن  هرامش 16422422/32  باسح  هب  زیراو  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا  تمیق 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  پاچ  هنیزه 

تارباخم یزکرم  نامتخاس  یبونج ، تلاسر  رهشلگ ،  سابعردنب ،  : هصقانم هدننک  رازگرب  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ
تسارح هرادا  هناخریبد  لیوحت  لحم 

تارباخم یزکرم  نامتخاس  رد  عقاو  سنارفنک  نلاس  تاکاپ  ییاشگزاب  لحم 

33308259-33610016-33308255-076 :: 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

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هارمه   هارمه هبهب   ( ( VPNVPN  یزاجم یزاجم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش میس   میس یبیب   یروانف   یروانف ربرب   ینتبم   ینتبم نابیتشپ   نابیتشپ یطابترا   یطابترا سیورس   سیورس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 88

شکور شکور یجوز -  -  یجوز   2525 لوژام   لوژام رادراهم -  -  رادراهم ییاوه   ییاوه لباک   لباک لبود -  -  لبود میس   میس یترارح -  -  یترارح لصفم   لصفم عاونا   عاونا لماش   لماش یسم   یسم لباک   لباک هکبش   هکبش مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
...و ...و یچیپ   یچیپ بالق   بالق قرب -  -  قرب بسچ   بسچ یترارح -  -  یترارح
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

دیدجت یفیک -  یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  تعاس 18:00  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/07/04

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 10:00   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706169 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 11:00   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف تکرش  EM/PM تکرش یا (  هنایار  هکبش  رازفا و  تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت

لایر  755/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( یزردوگ دیهش  ) یبرغ مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا ، نابایخ  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

021-88435961 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

021-88409194 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یربهار ، ، یربهار ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1010
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نارهت هقطنم 14  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 18 - 76 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  زور  دانسا 10  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگنادیم یدرجورب و  هللا  تیآ  نادیم  هفوکش ، نادیم  نیعم ، داتسا  هزوم  هناخ  یلحم  یاه  هژورپ  ادهشلا و  هربقم  رباعم ، نیدایم ، یزادرپرون  تازیهجت  دیرخ  - 

ریبکریما 
وردنت  یاه  سوبوتا  هناماس  ریسم  رباعم و  ینمیا  یاه  ظافح  یکیفارت و  تازیهجت  ضیوعت  ریمعت و  هیهت ، تایلمع  - 

هقطنم  حطس  رد  تلافسآ  هزیناکم  شکور  شارت و  تایلمع  یارجا  - 
فراع  بالود و  بایسآرس  هفوکش ، انیم ، تالحم  حطس  رد  یا  هلحم  هعسوت  یاه  هژورپ  تلافسآ  هزیناکم  شکور  شارت و  تایلمع  - 

تیاس روشک و  یمسر  یرهشمه و  راشتنالاریثک  همانزور  رد  لیذ  حرشب  هبنشراهچ 1401/6/16  خروم  رد   1401 هرامش 18-76 -  هب  یمومع  هصقانم  یهگآ  وریپ  **** 
نادیم نیعم ، داتسا  هزوم  هناخ   ) یلحم یاه  هژورپ  ادهشلا و  هربقم  رباعم ، نیدایم  یزادرپرون  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  : هصقانم عوضوم  فیدر 1 ) یتنرتنیا - 

.ددرگ یم  فذح  روکذم  یهگآ  لوا  فیدر  تمسق  زا  ریبکریما ) هاگ  نادیم  یدرجورب و  هللا  تیآ  نادیم  هفوگش ،

هب یهگآ  جرد  هنیزه  ربتعم -  یکناب  همان  تنامض  ای  یرادرهش  هبعش  رهش  کناب  باسح 1005060081  هرامش  هب  یدقن  تروص  هب  زیراو  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناگدنرب  هدهع 

دیهش نامتخاس  کی  هرامش  نامتخاس  فکمه  هقبط  مزمز  هارراهچ  زا  دعب  یبونج  دربن  نابایخ  یتالحم  دیهش  هارگرزب  تاداهنشیپ  لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دحاو  یقاجاروپ 

84161202 تاعالطا 841617 - تفایرد   96040384 - 96040380 :: نفلت :: business.tehran.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

ظافح ظافح وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت هیهت ، ، هیهت تایلمع   تایلمع رباعم - - رباعم نیدایم ، ، نیدایم یزادرپرون   یزادرپرون تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
سوبوتا سوبوتا هناماس   هناماس ریسم   ریسم وو   رباعم   رباعم ینمیا   ینمیا یاه   یاه
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یبونج ناسارخ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001298000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم اهداهنشیپ 1401/07/23عبنم تعاس 13/30   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 8

5706147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  فسوخ  ینامحر  دیهش  یتعنص  کرهش  رباعم  ییانشور  زا  یشخب  یارجا  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  قرب  هتشر  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  یاراد  تکرش  هب  ناوخارف 2001001298000005 

یتعنص کرهش  رباعم  ینیمز  فیعض  راشف  لوط  رتم  ییاوه و 451  فیعض  راشف  لوط  رتم   490 ییاوه ، ییانشور  هکبش  لوط  رتم  یارجا 1869  : راک تاصخشم 
فسوخ ینامحر  دیهش 

لایر دروارب 15/798/670/096  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 790/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  تمیق 

یبونج ناسارخ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  ےریت  متفه  نابایخ  یتالحم -  دیهش  نابایخ  دنجریب -  یناشن  هب  تکرش  سنارفنک  نلاس  لحم   :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م ع / / 1401/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/27  یرادا  تقو  رد  دانسا  دیرخ   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705807 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما ینمیا و  یاه  متسیس  تارباخم و  تدورب ، بالضاف ، بآ ، قرب ، زا  معا  یتاسیسات  یاه  متسیس  هیلک  تاریمعت  یرادهگن و  یربهار ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 47.925.657.464  یسانشراک  هیاپ  تمیق 

غلبم دانسا  دیرخ  تراجت -  کناب  هرامش 101022900 باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 2.396.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یسانشراک  یهگآ و  پاچ  هنیزه  تراجت -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   3.000.000

نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
نفلت 07644421732  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  شیک ، دازآ  هقطنم  نامزاس  یئانس  نابایخ  شیک ، هریزج  یزکرم .  رتفد  سردآ  : هصقانم دانسا  تفایرد و  لحم 
سکف 02188797480  02188872235 نفلت 9 - هرامش 45 ، شیک ، نابایخ  شبن  کدوک ) ناهج   ) یناقح دیهش  هارراهچ  زا  دعب  اقیرفآ ، هارگرزب  : نارهت رتفد  سردآ 

07644421732 :: نفلت :: Kish.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

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور زازا   یشخب   یشخب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

متسیس متسیس وو   تارباخم   تارباخم تدورب ، ، تدورب بالضاف ، ، بالضاف بآبآ ، ، قرب ، ، قرب زازا   معا   معا یتاسیسات   یتاسیسات یاه   یاه متسیس   متسیس هیلک   هیلک تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یربهار ، ، یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یتینما یتینما وو   ینمیا   ینمیا یاه   یاه
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... و ( WAF: - P/N: FWB-1000E (Web Application Firewall هاگتسد نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WAF هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا 
1201093404000098 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  - 

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

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  افطل  یراک -  زور  هیوست 10  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو ( ( WAF: -  P/N: FWB- 1000E (Web Application FirewallWAF: -  P/N: FWB- 1000E (Web Application Firewall هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414
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رون مایپ  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 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و یلصف  درکلمع  شرازگ  هئارا  ، یا هیشاح  لیاسمورابخا  یناب  هدید  ، یزاجم یاضفرد  ، رابخا شیاپودصر  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090401000028 زاین :  هرامش 

رون مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لصاح  سامت  09195073329 هداززورون مناخ  اب  سامترتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955643183 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یزک  رم  نامزاس  لخن  نابایخ  شترا  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 1  هب  هامس  یرازفا  مرن  هناماس  ءاقترا  ینابیتشپ و  ، یرادهگن تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050339000064 زاین :  هرامش 

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصف یلصف درکلمع   درکلمع شرازگ   شرازگ هئارا   هئارا ،، یایا هیشاح   هیشاح لیاسم   لیاسم وو   رابخا   رابخا یناب   یناب هدید   هدید ،، یزاجم یزاجم یاضف   یاضف ردرد   رابخا ، ، رابخا شیاپ   شیاپ وو   دصر   دصر هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1515

یرازفا یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ،، یرادهگن یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1616
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ناجنز ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 18 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش یتایلام  روما  یزکرم  نامتخاس   UPS قاتا رورس و  یاه  ¬ قاتا تخاسریز  تیریدم  زاین  دروم  رازفا  تخس  هناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناجنز 

1101003301000018 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا حارط  انرب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ماسارف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   DCIM هداد زکارم  گنیروتینام  لرتنک و  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دیاب  ناگدنهد  داهنشیپ  دشاب  یم  رتم  رد 7  یرارطضا 6  قرب  قاتا  داعبا  دشاب و  یم  رتم  رد 5  رورس 6  قاتا  داعبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنهد تمیق  داهنشیپ 

4516745843 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتایلام  روما  مدقم  -  هارراهچ  رهشمرخ -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33022009-024  ، 33029000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33022017-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس وو   هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1717
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه نفلت  / تسویپ تسیل  تاعالطا  قباطم  / یکیفارگ تروص  هب   voip نیالنآ هکبش  تیریدم  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
35911500/35911518

1101001036000521 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  ددرگ -  یراذگراب  هناماس  رد  هدش  ءاضما  رهم و  لیمکت و  کناب  یاهب  شسرپ  مرف  - 1 :: 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

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارگ یکیفارگ تروص   تروص هبهب     voipvoip نیالنآ   نیالنآ هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1818
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دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030259000013 زاین :  هرامش 

دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

سنسیال 5500 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت 5500 هب   ultimate شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تکرش  اتفا  زوجم  نتشاد 

 ، دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرافغ - هللا  تیآ  نابایخ  دنجریب - یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ :  دک 

32395256-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32395267-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطقلا عیرس  یاه  ردیف  یارب  یلم  گنیچاپسید  زا  لصو  عطق و  نامرف  یلاسرا  تست  ارجا و  تهج  زاین  دروم  یاه  تیلاعف  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بانیم تسپ 230  رد 

1101003809000362 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع  55 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
بانیم ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطقلا عطقلا عیرس   عیرس یاه   یاه ردیف   ردیف یارب   یارب یلم   یلم گنیچاپسید   گنیچاپسید زازا   لصو   لصو وو   عطق   عطق نامرف   نامرف یلاسرا   یلاسرا تست   تست وو   ارجا   ارجا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
230230 تسپ   تسپ ردرد  

2020
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  ( لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  رورس  تروپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 
1101091592000711 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ICP DAS هدنزاس عجرم   ICP CON یتراجت مان   i-7561 لدم  RS 232/422/485 درادناتسا اب   PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

تعنص ناماروا  ماهم 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  ( یتسویپ  لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  قباطم  یتسیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AVLAVL وضع   وضع یتسیاب   یتسیاب هدنهد   هدنهد داهنشیپ   داهنشیپ یاهتکرش   یاهتکرش دشاب )  )  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   ( ( یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم رورس   رورس تروپ   تروپ ناونع : : ناونع
.دنشاب .دنشاب تفن   تفن ترازو   ترازو

2 12 1
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نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنوسماس یتعنص 65  روتینام  تروص  نیا  ریغ  رد  لباک LAN و  اب  هکبش  هب  لاصتا  تیلباق  یاراد  چنیا  یتعنص 65  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Qm65 لدم

1101010003000098 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هلا حور  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GPLUS یتراجت مان   GDS- 65JH35 لدم  in 65 زیاس یتعنص  هنایار  روتینام  الاک :  مان 
ییالع

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتعنص 65 روتینام  درادن  دوجو  قوف  دنرب  رد  تیلباق  نیا  هک  یتروص  رد   . LAN لباک اب  هکبش  هب  لاصتا  تیلباق  یاراد  چنیا  یتعنص 65  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا لوبق  دروم   Qm65 لدم گنوسماس 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم گنوسماس   گنوسماس   6565 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   وو     LANLAN  لباک لباک اباب   هکبش   هکبش هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق یاراد   یاراد چنیا   چنیا   6565 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
Qm65Qm65

2222
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورودنایم ناتسرهش  هدقبط  رتیه  یلرتنک  متسیس  یزاس  هنیهب  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091578000182 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/19 زاین :  خیرات 
اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قوف عوضوم  اب  هطبار  ردزاگ  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  رد  هک  یناراکنامیپ  یضاقتم :  طیارش   . ددرگ یراذگراب  تسویپب  هدش  لیمکت  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هدناسر  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  عالطا  هب  عوضوم  هصقانم  زا  فارصنا  همانتنامض و  هئارا  مدع  تروص  رد  دنشاب . 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک شیاپ  نیالنآ  یاه  متسیس  لاهروا ( ( یساسا تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000130 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس  1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

زاجم یاضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  لیاف  و  ...و ) یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تبث و  یهاوگ  یمسر و  همانزور  رغت  نیرخآ  ) یتبث کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم دودرم  داهنشیپ  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  تروص  رد  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات و  ، 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیه رتیه یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323

یفیک یفیک شیاپ   شیاپ نیالنآ   نیالنآ یاه   یاه متسیس   متسیس لاهروا ) ) لاهروا  ) ) یساسا یساسا تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2424
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف قرب  یورین  دیلوت  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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک یزاگ  هاگورین  قیرح  نالعا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000031 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگنک ناگنک یزاگ   یزاگ هاگورین   هاگورین قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ 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 47 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cr2rrnxvreb4x?user=37505&ntc=5705892
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5705892?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: 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 16 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  اب  رورس  قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرادا لحم  رد  لیوحت  بصن.الاک و  ینف  دات  یزادنا و 

1101003892000013 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   7400100H لدم  Lit 40 تیفرظ قیرح  افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  اب  رورس  قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسرا  هناماس  رد  مادقا و  تسویپ  لیاف  بلاقرد  تمیق  هئارا  هب  تبسن  ناگدننک  نیمات  - یزکرم ناتسا  تمص  لک  هرادا  لیوحت  بصن.الاک و 

3818145585 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم  تعنص  نامزاس  مایق - خ  هاگشناد - خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663004-086  ، 33662030-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33663434-086 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن زازا   سپسپ   یدقن   یدقن تخادرپ.تسا   تخادرپ.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
هرادا هرادا لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   بصن.الاک   بصن.الاک ینف   ینف دات   دات وو  
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سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  قباطم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003105000022 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

هوک زیر  نیهب 
تس 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   NOTIFIER هدنزاس عجرم   NOTIFIER یتراجت مان   AM-2000N لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

راگنداپ رذآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس قاتا  تازیهجت  هرامش 1 - فید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نزخم قاتا  تازیهجت  هرامش 2 - فیدر 

.تسا یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ  کرادم  دانسا و  اضما  دات و  تسویپ - کرادم  رد  جرد  یتساوخرد  مالقا  طیارش و 

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یناقلاط -  نابایخ  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2222230-0711  ، 32223632-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222240-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لودج   لودج قباطم   قباطم قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2727
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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 23 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire and Gas Protection System/input module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000156 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اباب قباطم   قباطم وو   هناگادج   هناگادج یلاموینف   یلاموینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Fire and Gas Protection System/input moduleFire and Gas Protection System/input module ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض تسویپ ، ، تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک

2828

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

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

زا 47 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q279yt2wfvrvz?user=37505&ntc=5705914
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5705914?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رون مایپ  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 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رون مایپ  هاگشناد  یزاجم  یاه  سالک  تهج  رورس  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090401000027 زاین :  هرامش 

رون مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09113368647 کاپناریا سدنهم  مناخ  ایو  09124596487 یتاجن سدنهم  یاقآ  اب  سامترتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955643183 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یزک  رم  نامزاس  لخن  نابایخ  شترا  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23322958-021  ، 23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رون رون مایپ   مایپ هاگشناد   هاگشناد یزاجم   یزاجم یاه   یاه سالک   سالک تهج   تهج رورس   رورس هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 2929
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یوضر ناسارخ  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایز ای  مک  لامتحا  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسین  دات  دروم  هباشم  الاک   MMC CAT6 UTP 305m هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دراد دوجو  رابتعا  هب  هج  وت  اب  الاک  ندش 

1101000147000137 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روشک  MMC هدنزاس عجرم   MMC یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 305 لوط  VG64SHB لدم  CAT6 U/UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
طابترا جوم  ایدم  هسنارف  هدنزاس 

هقلح ( لور )7500 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وت اب  الاک  ندش  دایز  ای  مک  لامتحا  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسین  دات  دروم  هباشم  الاک   MMC CAT6 UTP 305m هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  رابتعا  هب  هج 

9197613115 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یشزرو  هعومجم  بنج  مایخ –  هارراهچ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37640341-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37640340-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دایز دایز ایای   مکمک   لامتحا   لامتحا .دشاب   .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسین   تسین دات   دات دروم   دروم هباشم   هباشم الاک   الاک   MMC MMC CAT6 UTP 305mCAT6 UTP 305m  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
.دراد .دراد دوجو   دوجو رابتعا   رابتعا هبهب   هجهج   وتوت   اباب   الاک   الاک ندش   ندش
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  تینوی  هداتسیا 42  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000195 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهتکرش5705825 دشاب )  یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  ( لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  رورس  تروپ 
.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارگ5706012 تروص  هب   voip نیالنآ هکبش  تیریدم  عماج  هحفص 13)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تینوی تینوی   4242 هداتسیا   هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 3131

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 " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  چنیا (  چات 86  یس  رگشیامن  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000164 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه زبس  میمصت  هدننک  هضرع  عجرم  چات  یس  یتراجت  مان   LSE2086EB لدم  in 86 زیاس  LED یسمل رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  چنیا (  چات 86  یس  رگشیامن  ددع  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هناماس  دنور  همادا  یارب  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 

هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

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

33244926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: 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  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم چنیا (  (  چنیا   8686 چات   چات یسیس   رگشیامن   رگشیامن ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییابطابط همالع  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 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقاصلا لیاف  رد  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000108 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   VISION LITE یتراجت مان   VCO-PTZ27HP لدم  DVR هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  روتکاف  شیپ  افطل   . یقاصلا لیاف  رد  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737554-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: 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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  قبط  هکبش ) هعسوت   ) ناتسا هلغ  لک  هرادا  یاهنامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001510000017 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هقلح - رتم - هاگتسد - ددع 2862 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

دوش هتفرگ  سامت  یوقت  یاقآ  هرامش 09177419600  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  باسح  هب  زیراو  ای  همانتنامض  هئارا 

7591888613 یتسپ :  دک  دمحاریوبو ،  هیولیگهک  ناتسا  هقطنم 3  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320868-074  ، 33322812-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320868-074 :: 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

یقاصلا یقاصلا لیاف   لیاف ردرد   تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3333

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  نداعم  یتراظن  تازیهجت  دیرح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000233000014 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC7340C27WD-I لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC7340D83WD-I لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC7340B17WD-I لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   NVR6B32P-W11-8H لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515859151 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص  نامزاس  یرادرهش  نابایخ  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38227002-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247643-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن تازیهجت   تازیهجت دیرح   دیرح ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک ندش  دایز  ای  مک  لامتحا  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسین  دات  دروم  هباشم  الاک   NVR516-128 موسکا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دراد دوجو  رابتعا  هب  هج  وت  اب 

1101000147000138 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-516-128 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
موسکا ناژوف  هدننک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای مک  لامتحا  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسین  دات  دروم  هباشم  الاک   NVR516-128 لدم ویو  ینوی  هکبش  تحت  لاناک  هاگتسد 128  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  رابتعا  هب  هج  وت  اب  الاک  ندش  دایز 

9197613115 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یشزرو  هعومجم  بنج  مایخ –  هارراهچ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37640341-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37640340-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابتعا هب  هج  وت  اب  الاک  ندش  دایز  ای  مک  لامتحا  تسین  دات  دروم  هباشم  الاک   EIPC-B658S-X4 لدم هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دراد دوجو 

1101000147000135 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B658S-X4 لدم تلاب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دراد دوجو  رابتعا  هب  هج  وت  اب  الاک  ندش  دایز  ای  مک  لامتحا  تسین  دات  دروم  هباشم  الاک   EIPC-B658S-X4 لدم هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9197613115 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یشزرو  هعومجم  بنج  مایخ –  هارراهچ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37640341-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37640340-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

یتراظن5706014 تازیهجت  هحفص 29)دیرح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقاصلا5705857 لیاف  رد  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 29)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5705914( دشابیم هباشم  دکناریا   ) Fire and Gas Protection System/input module
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ 

هحفص 22) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگنک5705892 یزاگ  هاگورین  قیرح  نالعا  متسیس  هحفص 22)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم5705904 دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  اب  رورس  قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس 
لحم رد  لیوحت  بصن.الاک و  ینف  دات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.تسا 

هرادا

هحفص 22) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5705912 لودج  قباطم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 22)تازیهجت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5705914( دشابیم هباشم  دکناریا   ) Fire and Gas Protection System/input module
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ 

هحفص 22) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا و5705968 متسیس  تهج  دیدج  یاهزاین  مالعا  تیافک و  یسررب  تهج  طیارش  دجاو  رواشم 
ینمیا تیریدم  یزیمم  (،  HAZOP,HAZID رطخ ( یبایزرا  تاعلاطم  ماجنا  قیرح ، ءافطا 

...و  LPG هناخراک رد  ( PSM دنیآرف (

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناگتاش  نفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000196 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقلاخ نسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  نتراک   2000D لدم هیاپ  هس  هظفاح و  تراک  نفورکیم و  یساکع و  نیبرود  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ تسویپ -  تسیل  لدم  قبط  نوفورکیم  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ -  هنیمز  روتکاف  شیپ  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - تراظن دیئات  زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - 

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: 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

یقاصلا5705857 لیاف  رد  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 29)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5705898 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 29)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن5706014 تازیهجت  هحفص 29)دیرح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5706039 تسیل  قبط  ناگتاش  هحفص 12)نفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5706063 هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناگتاش   ناگتاش نفورکیم   نفورکیم ناونع : : ناونع 3838
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/791432 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  مالعتسا  دانسا  تفایرد   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5705776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EPC شور هب  هجارس  نادیم  رد  زاگ  یزاس  هریخذ  هعسوت  حرط  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ثادحا دوجوم و  یاهفیدر  زا  یکی  لداعم  نک  نیریش  بآ  فیدر  کی  تیفرظ 15 م م م ر  هب  ریگ  هتخل  دحاو  کی  تیفرظ 5 م م م ر ، هب  ییادزمن  دحاو  کی  لماش  - 

رازه و تشه  هوالعب  وروی  نویلیم  کی  یس و  دودح  دروآرب  هام و  تدم 24  رد  ار  شروارف  تاسیسات  ات  ههار  دنچ  زا  چنیا  زاگ 16  لاقتنا  هلول  طخ  رتمولیک  دودح 5 
لایر درایلیم  دصناپ 

تیحالص یهاوگ  یاراد  ای  کی و  عون  زاگ  تفن و  هتسر  رد  یتعنص  تخاس  حرط و  شور  هب  یتعنص  یاه  هژورپ  یارجا  تیحالص  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانیهاوگ یمیشورتپ و  عیانص  زاگ و  تفن و  هاگشیالاپ  یاهدحاو  صصخت  زاگ  تفن و  کی  هبتر  رواشم  کی  اب  تکراشم  تروصب  زاگ  تفن و  کی  هبتر  یراکنامیپ 

یهگآ  دنلب  نتم  رد  جردنم  دراوم  ریاس  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات 
دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

مجنپ هقبط  کالپ 141 ، یمراص ، دیهش  نابایخ  شبن  یلامش ، یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ

81313744-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir NIGCENG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EPCEPC  شور شور هبهب   زاگ   زاگ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هعسوت   هعسوت حرط   حرط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3939
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یزکرم ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضیوعت ربتعم  یتناراگ  یاراد  ، لیر ودراه  ددع  هارمهب 7 ، تسویپ تاصحشمابدک  ناریا  ساسارب   qnap زاس هریخذ  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمص هرادا  لیوحت  - یدقن طرشودیق ، نودب  هلاس  ود 

1101003892000015 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-1232PXU-RP-4G لدم  TB 120 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس  روشک   QNAP

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود ضیوعت  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لیر ،  دراه و  ددع  هارمه 7  هب  ، تسویپ تاصحشم  اب  دک  ناریا  ساسا  رب   qnap زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم تمص  لک  هرادا  لحم  لیوحت  - یدقن تخادرپ  طرش ، دیق و  نودب  هلاس 

3818145585 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم  تعنص  نامزاس  مایق - خ  هاگشناد - خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663004-086  ، 33662030-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33663434-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 4040
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوبق هلزنمب  تمیق  هئارا  .یتسویپ  لمعلاروتسد  یتسویپ و  همان  قبط  دیفس  رکش  یریگراب  یفافص و  ینیچ و  تراپ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسه طیارش 

1101001609002340 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 10000 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش .تسه  طیارش  لوبق  هلزنمب  تمیق  هئارا  .یتسویپ  لمعلاروتسد  یتسویپ و  همان  قبط  دیفس  رکش  یریگراب  یفافص و  ینیچ و  تراپ  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسه راتخم  داهنشیپ  در  ای  دات و  رد 

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

31853202-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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

5705776EPC شور هب  زاگ  یزاس  هریخذ  هعسوت  حرط  هحفص 35)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش5705815 تحت  زاس  هحفص 35)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لمعلاروتسد5705824 یتسویپ و  همان  قبط  دیفس  رکش  یریگراب  یفافص و  ینیچ و  تراپ  تایلمع 
.تسه طیارش  لوبق  هلزنمب  تمیق  هئارا  .یتسویپ 

هحفص 35) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لوبق لوبق هلزنمب   هلزنمب تمیق   تمیق هئارا   هئارا .یتسویپ   .یتسویپ لمعلاروتسد   لمعلاروتسد وو   یتسویپ   یتسویپ همان   همان قبط   قبط دیفس   دیفس رکش   رکش یریگراب   یریگراب وو   یفافص   یفافص وو   ینیچ   ینیچ تراپ   تراپ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
.تسه .تسه طیارش   طیارش

4141
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روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705765 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جروتسا هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  4/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

88-88804379 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir- main frameنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000163 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ لس  شیک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دریذپ تروص  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  تمیق  مالعا   ) تسا هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا 

یرادا لاور  قبط  هطوبرم  دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

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

33244926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جروتسا جروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

ProLiant DL380ProLiant DL380 لدم   لدم   Gen10Gen10 هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 4343
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مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000188 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
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 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  همیمض  تساوخرد  دشاب 4- یم  هام  تخادرپ 6  دشاب 3- یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب 2- یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - 5

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118272-025  ، 37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  دقن -  یتسویپ -  کردم  قبط  کیتامروفنا  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000113000091 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  دقن -  یتسویپ -  کردم  قبط  کیتامروفنا  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185914614 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص و  نامزاس  مایخ 22 - یوربور  مایخ - هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38544845-051  ، 37011361-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37622611-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 4444

هباشم هباشم دکدک   دقن -  -  دقن یتسویپ -  -  یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط کیتامروفنا   کیتامروفنا رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

جروتسا5705765 هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  هحفص 38)دیرخ 8  رورس  ( رورس

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

یاهتکرش5705825 دشاب )  یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  ( لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  رورس  تروپ 
.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رون5705842 مایپ  هاگشناد  یزاجم  یاه  سالک  تهج  رورس  هحفص 25)هراجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5705860ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار هحفص 38)رورس  رورس  ( رورس

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

رازفا5705874 تخس  هحفص 13)هناماس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم5705904 دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  اب  رورس  قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس 
لحم رد  لیوحت  بصن.الاک و  ینف  دات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.تسا 

هرادا

هحفص 22) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5706058 هحفص 38)رواپ  رورس  ( رورس

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

هباشم5706068 دک  دقن -  یتسویپ -  کردم  قبط  کیتامروفنا  رورس  هحفص 38)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات تیفیک  اب  یناریا  یالاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ناتسرامیب رلیچ  یارب  ددع  کی   pt100 روسنس / رتیل لکلا 15  لیتکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتردق 23602019 سدنهم  اب  دات  شسرپ و  / تسا

1101050259000514 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگشواک نارگایمیک  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رگشواک  نارگایمیک  رصع  هدنزاس  عجرم   Lit 3/8 نلاگ دصرد  صولخ 98  عیام  لکلا  لیتکا  الاک :  مان 
نلاگ 16 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 2  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5706197 رلیچ  یارب  ددع  کی   pt100 روسنس / رتیل لکلا 15  هحفص 41)لیتکا  روسنس  ( روسنس

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

ناتسرامیب ناتسرامیب رلیچ   رلیچ یارب   یارب ددع   ددع کیکی     pt100pt100 روسنس   روسنس // رتیل رتیل   1515 لکلا   لکلا لیتکا   لیتکا ناونع : : ناونع 4646
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یدرونایرد ردانب 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 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاسراو  لمح  هیارک  ( دشاب یم  هباشمدک  ناریا   ) یلصاوربتعم یتناراگاب  هاگتسدود  VS-S2T-10G لدموکسیسرزیاورپوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

1101003292000142 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  هئارا  یرازفا  مرن  هخسن  نیرخآ  هب  هدش  تیدپآ  تسیابیم  هدشرکذ  تاعطق.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: 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

تروپ5706032 هکبش 48  اتید  هحفص 42)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4747

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 " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  دیدجت  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52411206 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش یرادا -  تقو  نایاپ  ات  یگدامآ 1401/7/1  مالعا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور ود  تدم  هب  زا 1401/7/9  دانسا 

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706163 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 2 ایحا یاهریگ 6/6  چوس  یزاسون  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نامز 48  تدم  - 

تکرش و هجو  رد  غلبم  زیراو  ای  ینیمضت  کچ  یکناب - ربتعم  همانتنامض  لایر  نیمضت 15.000.000.000  دانسا - تفایرد  تهج  لایر  غلبم 500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

اهدادرارق تامدخ و  دیرخ  تیریدم  ناتسزوخ  دالوف  تکرش  ماما  ردنب  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها   :: سردآ سردآ

06132136415 :: نفلت :: pim.ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06132908147 :: سکف :: m.saljooghipour@ksc.irسکف 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

5706163PC تروص هب   2 ایحا یاهریگ 6/6  چوس  یزاسون  هحفص 44)هژورپ  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCPC  تروص تروص هبهب     22 ایحا ایحا   6/66/6 یاهریگ   یاهریگ چوس   چوس یزاسون   یزاسون هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4848

HP P2015HP P2015 رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد   44 وو   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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HP P2015 رگپاچ هاگتسد  تاحیضوت و 4  شخب  رد  تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد   4 دیرخ تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093167000016 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
دربردام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/03 زاین :  خیرات 
رتویپماک سوام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/03 زاین :  خیرات 
یفداصت یسرتسد  هظفاح  عمتجم  رادم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/03 زاین :  خیرات 
( روات سیک   ) هداتسیا سیک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/03 زاین :  خیرات 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

یترارح رتنیرپ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

H510M-K سوسیا دربردام   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
cori3 10100 وی یپ  یس  -

ddr4 kingstone 4 GB مر -
W/D 1TB دراه -

GEREEN Ava سیک -
gereen 380a-eu سیک رواپ  -

gereen 301Eu سوم -
gereen 501em درب یک  -

Gplus GDM-225 LN روتینام -
HP P2015 رگپاچ -

1585973111 یتسپ :  دک  کالپ 103 ،  یرداهب -  هچوک  شبن  یلامش -  دنمدرخ  نابایخ  دنز -  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88843070-021  ، 88843061-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88843063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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

تروص5705827 نیا  ریغ  رد  لباک LAN و  اب  هکبش  هب  لاصتا  تیلباق  یاراد  چنیا  یتعنص 65  روتینام 
Qm65 لدم گنوسماس  یتعنص 65  روتینام 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5705874 تخس  هحفص 13)هناماس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5706016HP P2015 رگپاچ هاگتسد  هنایار و 4  هاگتسد   4 هحفص 44)دیرخ روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسبرادم5705898 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 29)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5706063 هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5705942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  رازفا  مرن  هارمهب  هارمه  نفلت  هاگتسد   38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000159 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   Galaxy A70 SM-A705FN/DS, 128 GB لدم هارمه  نفلت  الاک :  مان 

راش ورشیپ  نیمات  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: 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

ینابیتشپ5705806 یرادا و  یاهرازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5705873 مرن  هناماس  ءاقترا  ینابیتشپ و  ، یرادهگن هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5705874 تخس  هحفص 13)هناماس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5705942 مرن  هارمهب  هارمه  نفلت  هاگتسد  هحفص 47)38  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یکیفارگ5706012 تروص  هب   voip نیالنآ هکبش  تیریدم  عماج  هحفص 13)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم5706061 قبط  سوریو  یتنآ  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رازفا رازفا مرن   مرن هارمهب   هارمهب هارمه   هارمه نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد   3838 ناونع : : ناونع 5050
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