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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 47

140 1140 1 نابآ   نابآ   44 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9797))

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

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

زا 101 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

( 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 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دنمرنه  :: عبنم تعاسات 18عبنم  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862797 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( GSB  ) تلود تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  هرواشم  تامدخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 211 مود  هقبط  .ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 22  یدورو  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  سردآ  : ناوخارف  :: سردآ سردآ

88115906  - 88112699-88969737-85193768-02141934 :: نفلت :: Www.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

ایسآ روآ  ناوت  دالوف  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  راکنامیپ  ییاسانش  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خیرات 1401/08/14عبنم ات  رثکادح   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تاکرادت تیریدم  هناماس  ماجنا  تهج  ددرگ  یم  تساوخرد  یصاصتخا  یاهرازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  لاعف  یقوقح  طیارش  نیدجاو  زا  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  توعد  ایسآ  روآ  ناوت  دالوف  کر  هد شـ ما شـ هناماس  عیانص و  تکرش  هدش  مامت  یاهب  تیریدم  هبساحم و  هناماس  تیفیک و  دیلوت و  تیریدم  هناماس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مراهچ هقبط  کالپ 6  کوان ، هچوک  الدنام ، نوسلن  نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  تکرش  نیا  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://tavanavar.com/pr1123نفلت 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

هاگرذگ هاگرذگ یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاسریز   تخاسریز یربا   یربا هخسن   هخسن یزادنا   یزادنا هار   هار هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

یصاصتخا یصاصتخا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 22

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

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

شنیرفآ  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/8/10

5863241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام یرادکناب و  هزوح  یتسپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

88910595 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: org_method@bmi.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 م -  - 25 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هموزرعبنم لاسرا  یگدامآ و  مالعا  تلهم  نیرخآ   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/07/30 هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ 

5863748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

«LDAR همانرب ساسارب  اه  هدنیالآ  راشتنا  هوقلاب  عبانم  یفیک  یمک و  یبایزرا   » اب هطبار  رد  : یهگآ عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tZorc.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

یلام یلام وو   یرادکناب   یرادکناب هزوح   هزوح یتسپ   یتسپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

««LDARLDAR همانرب   همانرب ساسارب   ساسارب اهاه   هدنیالآ   هدنیالآ راشتنا   راشتنا هوقلاب   هوقلاب عبانم   عبانم یفیک   یفیک وو   یمک   یمک یبایزرا   یبایزرا »» ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 101 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000230 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862695 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادهشلادیس  ناتسرامیب  یپارتویدار  شخب  هدنهدباتش  یاههاگتسد   IMRT نامرد یحارط  یفیک  لرتنک  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یپارتویدار شخب  هدنهدباتش  یاههاگتسد   IMRT نامرد یحارط  یفیک  لرتنک  متسیس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,680,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/10/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگشناد  ، 8179675111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092421000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  خیرات  زا  سپ  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  مامتا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  زاگ  یحاون  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، حلاصم ، هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیوقت زور  دادرارق 365  تدم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یعامتجا و ...  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تازیهجت و  تاسیسات و  جنپ  هبتر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف  کرهش  زاگ -  راولب  سابعردنب   :: سردآ سردآ

07632197236 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارتویدار یپارتویدار شخب   شخب هدنهدباتش   هدنهدباتش یاههاگتسد   یاههاگتسد   IMRTIMRT نامرد   نامرد یحارط   یحارط یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ یحاون   یحاون قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 101 ھحفص 7 
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ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 15:30عبنم  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863094 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/09/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابا رهم  یللملا  نیب  هاگدورف  هرامش 1  گنیکراپ  یاه 1 و 2 و  لانیمرت  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

02163148287 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ینف  یفیک و  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092421000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایرد  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  مامتا  زا  سپ  زور  لقادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  زاگ  یحاون  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، حلاصم ، هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیوقت زور  دادرارق 365  تدم  - 

 - یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تازیهجت و  تاسیسات و  جنپ  هبتر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف  کرهش  زاگ -  راولب  سابعردنب   :: سردآ سردآ

07632197236 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 77

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ یحاون   یحاون قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 101 ھحفص 8 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003702000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/8/3 )  ) یهگآ جرد  خیرات  زا   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 17:00 

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم تعاس 17  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862893 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  سار   - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  47.000.000.000 دروآرب :

.دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.350.000.000 هدرپس :

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا 
یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  یاه : هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  رو بـا  ـ شک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  ـه  مانیهاوگ ندو  اراد بـ - 

ینابیتشپ تامدخ  یتارباخم ،
تاعالطا لدابت  یاضف  تینما  هتشر : رد  هبتر 2  لقادح  رو بـا  ـ شک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  تیحالص  زارحا  ید و  ـ نب هبتر  ـه  مانیهاوگ ندو  ـــ اراد ب - 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب –  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  رهشوب -   - :: سردآ سردآ
رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ  هب  یزکرم  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب :

33322051  - 7 :: نفلت :: www.setadiran.ir bushehrport.pmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31666700  - 6500 :: سکف :: info-bushehr@pmo.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یلدمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  دانسا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب  هراوهام  زا  ریوصت  تفایرد  هاگتسیا  یا و  هروهام  ریواصت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یموب  هراوهام  زا  ریوصت  تفایرد  هاگتسیا  یا و  هروهام  ریواصت  نیمات  دراد  رظن  رد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

34 هرامش یناطلسدیهش  نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

31-22029729 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یموب یموب هراوهام   هراوهام زازا   ریوصت   ریوصت تفایرد   تفایرد هاگتسیا   هاگتسیا وو   یایا   هروهام   هروهام ریواصت   ریواصت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 101 ھحفص 9 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863337 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  تیاس  شش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   653/700/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   700/000 دیرخ : 

تاکرادت هرادا  دمحا  ریوب  هیولگهک و  هقطنم  تارباخم  ناتسلگ 13  نابایخ  جوسای -   :: سردآ سردآ

:: 33227100-33230980-074و 33224555-074 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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010727 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

20S Mode Single یرون ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 800/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81717146-09125055403-81718555 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا هارمه   هارمه تیاس   تیاس شششش   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

2 020 S  Mode S ingleS  Mode S ingle یرون   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 101 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mmzn5svc4q69w?user=37505&ntc=5863337
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5863337?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l8chqrjwgfllw?user=37505&ntc=5863394
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5863394?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش زا  یلا  زا 1401/8/4  لیوحت  تفایرد و   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15  9

ناریا  :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863952 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب زا  تبون  ود  یهگآ  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نویلیم  تسیود  درایلیم و  کی  یبتک -  همان  یفرعم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگدنرب ای 

تیالو دادما  هنسحلاضرق  قودنص  موس -  هقبط  ینیمخ -  ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل -  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا 

1391715117 یتسپ :  دک 

23902777-021 :: نفلت :: www.sqev.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یمومع ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 14:30عبنم ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5864119 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/09/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک لوط 50  هب  اردص  رهش  رد  دوجوم  یرون  ربیف  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  تخاس -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 13.750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 2.000.000  هنیزه 

اه دادرارق  دحاو  مود  هقبط  اردص  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ  راولب  اردص  رهش  سراف  ناتسا   :: سردآ سردآ

36414414-0771 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5863303 حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  هحفص 12)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

رتمولیک رتمولیک   5050 لوط   لوط هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار تخاس -  -  تخاس ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 101 ھحفص 11 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5862910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم کیفارت  لرتنک  زکرم  یکیفارت  تاعالطا  لاقتنا  هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سدقم 

لایر دروآرب 28.141.300.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863082 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم .  دهشم  کیفارت  لرتنک  زکرم  یکیفارت  تاعالطا  لاقتنا  هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دهشم کیفارت  لرتنک  زکرم  یکیفارت  تاعالطا  لاقتنا  هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
سدقم . 

28,141,300,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,407,065,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ،  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . دهشم یرادرهش  کیفارت  لقنو و  لمح  نامزاس   ، فکمه هقبط  دهشم ،  یرادرهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

زکارم زکارم یکیفارت   یکیفارت تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا هکبش   هکبش وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یریوصت ، ، یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک

1515

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم یکیفارت   یکیفارت تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا هکبش   هکبش وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یریوصت ، ، یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 101 ھحفص 12 
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ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  هبنشراهچ  خروم 1401/8/11  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

داصتقا رصع   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863041 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یلصا  یاهروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 9.000.000.000 

لایر هدرپس 450.000.000  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تبون ود  پاچ  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یکناب -  ربتعم  همان  تنامض  یدقن و  زیراو  تروص  هب 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ 

اه دادرارق  روما  ناتسغاب -  یرادرهش  یلصا -  مود  هلال  نابایخ  جع )  ) رصعیلو راولب  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب -  رایرهش   :: سردآ سردآ

02165238006 :: نفلت :: www.setadiran.ir baghestan.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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  16:00 تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم  16:00 تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  132.000.000.000 هیلوا : دروآرب 

دنوامد یرادرهش  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  یمالعا  غلبم  لداعم 5 % هصقانم  دیدجت  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

.دشاب یم  هصقانم  دیدجت  هدنرب  هدهع  هب  طبترم  یاه  هنیزه  ریاس  همانزور و  یهگآ  هنیزه 

:: 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

رهش رهش حطس   حطس یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1717

رهش رهش حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 101 ھحفص 13 
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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

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863541 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصفم  یرتم  یسرجوین 4  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  31763061351 دروارب :

لایر   1/588/153/068 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح 

هام هس  رابتعا :  تدم 

رهاط هداز  ماما  بنج  نیوزق -  جرک -  هار  دازآ  جرک -   :: سردآ سردآ

:: 026-34184000و 1456 نفلت :: www.setadiran.ir- www.bazres.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5862910 ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و  یراذگاو 
لرتنک زکارم  یکیفارت  تاعالطا  لاقتنا 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

لاقتنا5863082 هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و 
کیفارت لرتنک  زکرم  یکیفارت  تاعالطا 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلصفم یلصفم یرتم   یرتم   44 یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 101 ھحفص 14 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم - عبنم خروم 1401/08/28 تعاس 10  دیدزاب :  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15  ات  لاسرا :

5862937 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام  هرامش 4  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  48.567.428.028 دروارب : غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   2.428.371.402 نیمضت : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هبتر 5  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  کیتامروفنا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 

لایر  300.000 دانسا : دیرخ 

ییاشگزاب  متشه  هقبط  کالپ 188 - د - ــ نپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم   :: سردآ سردآ
تاکاپ دانسا و  هعجارم و  اهنامیپ » یقوقح و  روما  ناهفصا ) هقطنم   ) ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  تفن ، یادهش  راولب  ناگدازآ ، نابوتا  ناهفصا ، - 

.دنیامن تفایرد  ار  هصقانم 

یقوقح روما  روپیلو / یاقآ  اب   ) 031 :: 33960076-031 و 33960110 - نفلت نفلت
( هقطنم

www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/200/28015 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا هقطنم  نورام -  هرامش 4  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5862910 ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و  یراذگاو 
لرتنک زکارم  یکیفارت  تاعالطا  لاقتنا 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکرم   زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکرم   زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 101 ھحفص 15 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاقتنا5863082 هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و 
کیفارت لرتنک  زکرم  یکیفارت  تاعالطا 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

رهش5863303 حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  هحفص 12)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5862691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاجم هباشم  سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  ایوگ  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن

1101001453000053 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک یناب  هدننک  هضرع  عجرم  یقلط  باق   CD ایوگ نفلت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یراک زور  راهچ  یط  رثکادح  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( * کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  دیاب 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایوگ ایوگ نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 101 ھحفص 16 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا هکبش  یرارقربو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000071 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Service Desk Plus 9.4 شیاریو  ManageEngine هناماس رد  ثداوح  تیریدم  دنیارف  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000087 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخازریم 81920438 و یاقآ  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .دنیامن  مادقا  تعاس  رفن  تروصب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسیاب  یم  اهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لصاح  سامت   09125003970

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش یرارقرب   یرارقرب وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2323

Service Desk  Plus  9.4Service Desk  Plus  9.4 شیاریو   شیاریو   ManageEngineManageEngine هناماس   هناماس ردرد   ثداوح   ثداوح تیریدم   تیریدم دنیارف   دنیارف یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 2424
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا هکبش  لاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000030 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 3100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  الاک  دک  باختنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق  افطل 

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2525
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هلاس  هس  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003468000038 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  لاوریاف  هلاس  هس  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ قاحلا  هناماس  رد  هدش  روهمم  لیمکت و  امتح  مالعتسا  هگرب 

5163974131 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نابایخ  لوا  یناسربآ -  هارراهچ  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343513-041  ، 3343731-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3343600-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  هناماس  رد  هسانش  فیرعت 100  سناسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000084 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایناو تخاسریز  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CITRIX یتراجت مان   citrix xendesktop سنسیال یرتویپماک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هخسن 100 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هلاس   هلاس هسهس   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2626

یرازفا یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ردرد   هسانش   هسانش   100100 فیرعت   فیرعت سناسیل   سناسیل ناونع : : ناونع 2727
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روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصحشمو  حرش  هب  یصاصتخا  ینف و  طیارش  اب  لاتروپ  رازفامرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000120 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
55608063 یعاجش :  سدنهم  مناخ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863529 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکونیل یاه  رورس  یزاس  نما  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: mashhad.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

تسا تسا هباشم   هباشم وو   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصحشمو   تاصحشمو حرش   حرش هبهب   یصاصتخا   یصاصتخا وو   ینف   ینف طیارش   طیارش اباب   لاتروپ   لاتروپ رازفامرن   رازفامرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

یسکونیل یسکونیل یاه   یاه رورس   رورس یزاس   یزاس نما   نما وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky endpoint security for business-advanced public sector رورس یارب 30  سوریو  یتنآ  هخسن  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101094842000223 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

KASPERSKY یتراجت مان  یا  هقلح  ییاوقم 1  تکاپ   Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
یرتسکاخ نازادرپ  نما  هدننک  هضرع  عجرم  هیسور  هدنزاس  روشک   KASPERSKY هدنزاس عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 81752632 021  هرامش  هب  یناتسهوک  سدنهم  یاقااب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هربراک  هلاسکی 120   corporate هخسن شیو  داپ  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000164 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگیم تروص  دات  راک و  ماجنا  زا  سپ  یراک  زور  هجو 20  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نالیگ  ناتسا  رد  یزادنا  هار  بصن و 

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ هخسن   هخسن کیکی   ناونع : : ناونع 3030

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هربراک   هربراک   12 0120 هلاسکی   هلاسکی   corporatecorporate هخسن هخسن شیو   شیو داپ   داپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3131
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5864028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ندرک  همیمض  مدع  .تسا  یمازلا  الاک  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  -fortigate 200F لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیرخ دنیآرف  همادا  زا  فذح  اب  تسا  ربارب 

1201003115000183 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنیآرف همادا  زا  فذح  اب  تسا  ربارب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  مدع  .تسا  یمازلا  الاک  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  -fortigate 200F لاوریاف - 
.دیرخ

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

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض   همیمض مدع   مدع .تسا   .تسا یمازلا   یمازلا الاک   الاک قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض   همیمض -- fortigate 200Ffortigate 200F لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
.دیرخ .دیرخ دنیآرف   دنیآرف همادا   همادا زازا   فذح   فذح اباب   تسا   تسا ربارب   ربارب
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5864035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ندرک  همیمض  مدع  .تسا  یمازلا  الاک  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  -fortigate 100F لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیرخ دنیآرف  همادا  زا  فذح  اب  تسا  ربارب 

1201003115000196 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنیآرف همادا  زا  فذح  اب  تسا  ربارب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  مدع  .تسا  یمازلا  الاک  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  -fortigate 100F لاوریاف - 
.دیرخ

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

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربارب ربارب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض   همیمض مدع   مدع .تسا   .تسا یمازلا   یمازلا الاک   الاک قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض   همیمض -- fortigate 100Ffortigate 100F لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
.دیرخ .دیرخ دنیآرف   دنیآرف همادا   همادا زازا   فذح   فذح اباب   تسا   تسا

3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5864088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* دشابیم همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  سوریو  یتنآ  متسیس  ینابیتشپ   * دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000176 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دشابیم همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  سوریو  یتنآ  متسیس  ینابیتشپ   * دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیمازلا5863296 قیقد  روتکاف  شیپ  تسویپ  حرش  هب  تساوخرد  تسا  هباشم  هحفص 59)دک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BRUSH رمروفسنارت یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000619 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

53526179-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم ییامیپاوه  یریگتخوس  روتارنژ  یلرتنک  درب  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091781000287 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  ددرگ و  اضما  رهم و  لیمکت و  تسویپ  لیاف  یتسیاب  تمیق  داهنشیپ  هیارا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BRUSHBRUSH  رمروفسنارت رمروفسنارت یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3535

دهشم دهشم ییامیپاوه   ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس روتارنژ   روتارنژ یلرتنک   یلرتنک درب   درب ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 3636
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   ROTORK دنرب یاهرگلمع  هب  طوبرم  یقرب  هعطق  ددع   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

1101093228001563 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیهب کارا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ROTORK ACTUATOR یتراجت مان  لدم 02-50824  نایرج  لرتنک  ریش   SI/IQ یکیرتکلا درب  الاک :  مان 
ناینب

ددع 15 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

اسریه یژرنا  امیز  هدننک  هضرع  عجرم   ROTORK هدنزاس عجرم   ROTORK یتراجت مان  نایرج  لرتنک  ریش  دربراک   6G-PCB لدم یکیرتکلا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم ینف  سانشراک  - یرابتعا تخادرپ  - یراجاغآ یالاک  رابنا  برد  الاک  لیوحت  - تسیمازلا الاک  تلاصا  ربتعم  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحالف 09163358974 نارهم  دیرخ  زادرپراک  یرفص 09163713176-

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   ROTORKROTORK  دنرب دنرب یاهرگلمع   یاهرگلمع هبهب   طوبرم   طوبرم یقرب   یقرب هعطق   هعطق ددع   ددع   3030 ناونع : : ناونع 3737
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قاتا ،MRCC تازیهجت قاتا  ، نفلت زکرم  ، لرتنک جرب   ) لک هرادا  لرتنک  زکارم  تازیهجت  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ...و ، دراگ نیبرود  تازیهجت 

1101003582000046 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیلانا.دیامن یراذگراب  نکسا و  امازلا  ئاضما و  رهم و  امازلا  ار  تادنتسم  کرادم و  هدننک  نیمات  .دشابیم  نالیگ  ناتسا  زا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ pdf لیاف بلاق  رد  کرادم.دوش  هداد  هدوزفا  شزرا  نودب  طسوتم و  تالماعم  فقس  ات  تمیق  .ددرگ  رپ  امازلا  تمیق 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قاتا قاتا ،،MRCCMRCC تازیهجت تازیهجت قاتا   قاتا ،، نفلت نفلت زکرم   زکرم ،، لرتنک لرتنک جرب   جرب  ) ) لکلک هرادا   هرادا لرتنک   لرتنک زکارم   زکارم تازیهجت   تازیهجت گنیروتینام   گنیروتینام یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( ...و ...و ،، دراگ دراگ نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت

3838
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLOW-X دنرب  FLOW CPMPUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(STATION MODULE ENCLOSURE)

 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 
1101096347000405 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FLOW-X دنرب  FLOW CPMPUTER :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
STATION MODULE ENCLOSURE

 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 
07731317741 سکف :   07731317248 نفلت : 

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

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف کالم   کالم وو   دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ( ( FLOW-X (STATION MODULE ENCLOSUREFLOW-X (STATION MODULE ENCLOSURE  دنرب دنرب   FLOW CPMPUTERFLOW CPMPUTER ناونع : : ناونع
 . . دامن دامن یراذگراب   یراذگراب ارار   یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ دشاب .  .  دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

3939
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5864138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09173595100 اب  رتشیب  عالطا  - تسویپ تادنتسم  قبط  دابآ ، بطق  نارآرهم و  تفن  لاقتنا  زکارم  دلیف  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن لصاح  سامت 

1101001105002136 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/04 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم دقعنم  دادرارق.تسا  راتخم  داهنشیپدات  ای  در  رد  امرفراک.ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  یمازلا و  ینمیادات  همانیهاوگو  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگدننام  یتکرش  کرادم  ندوب  اراد 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32469034-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکارم   زکارم دلیف   دلیف گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 4040

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سخرس یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  ارو  بصن  داجیا  مالس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090465000007 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  سخرس  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  ارو  بصن  داجیا  مالس  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
لیاف  3 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  باسح  اسافمو  همیب  راک  ماجنا  لوط  رد  هدننک  نیمات  اب  ناکسا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا ارو   ارو بصن   بصن داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   CATALYTIC GAS DETECTOR "DRAGER  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000179 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 6811817  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس   PIR7000 زاگ روتکتد  الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک 
ددع 42 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   CATALYTIC GAS DETECTOR CATALYTIC GAS DETECTOR "DRAGER"DRAGER "" ناونع : : ناونع 4242

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

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

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

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

5863368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  سالک 150  چنیا  زیاس 8و14  اب  زوه  ملق  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003449 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لزان  گنلیش و  الاک :  مان 

مرگولیک 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

یناشن شتآ  لزان  گنلیش و  الاک :  مان 
مرگولیک 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورضمالقا  هیلک  تهج  یلام  ینف /  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ لزان   لزان وو   گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یر ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطاو  نالعا  متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030620000012 زاین :  هرامش 

یر ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  3150 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - نارهت : هژورپ سردآ  .دشاب  یم  یمازلا  روضح  هسلج  تروص  ندومن  روهمم  هژورپ و  زا  دیدزاب  تهج  تعاس 10  نابآ  خروم 8 هبنشکی  رواشم  روضح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتخب ناوج  سدنهم  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  یر –  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هداز –  یضاق  خ ش  یرهطم –  دیهش  کرهش  - رهشنایک

09122984738

 : یتسپ دک  ناتسرهش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  هداز  یضاق  دیهش  یرهطم خ  دیهش  کرهش  رهشنایک  دابآ  تلود  موس  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1851716378

33602062-021  ، 33887274-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33884398-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  تشدورم  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  تهج  گنیکراپ  هطوحم  قیرح  ئافطآ  تاسیسات  یارجا  تسا .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکافشیپ  هئارا  تسویپ 

1101091934000034 زاین :  هرامش 
تشدورم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا تسویپ  تسیل  قبط  تشدورم  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  تهج  گنیکراپ  هطوحم  قیرح  ئافطآ  تاسیسات  یارجا  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکافشیپ 

7371884184 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  کینیلک  یلپ  گنهرف  هب  هدیسرن  یدعس  تشدورم خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43221324-071  ، 43221325-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43220556-071 :: 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

جرک یندم  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5864029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا  متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090662000124 زاین :  هرامش 

جرک یندم  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  اب  قیرح  ءافطا  مالعا  متسیس  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143744693 یتسپ :  دک  یندم ،  ناتسرامیب  رهشناهج  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434700-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434700-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکراپ گنیکراپ هطوحم   هطوحم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تاسیسات   تاسیسات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4646

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

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

دهشم5863475 ییامیپاوه  یریگتخوس  روتارنژ  یلرتنک  درب  هحفص 24)ضیوعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط تاقلعتم  اهلدبم و  تاحیضوت و   - تسویپ لوادج  قیط  لماک  تاقلعتم  اب  لانیمرت  نیال  یرون  ربیف  هب  E 1 لدبم ددع  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسویپ لو  1 دج

1101001010000197 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4624-SFP-E لدم تروپ  هکبش 24  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازلا تاقلعتم  اب  قیقد  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسویپ -  لوادج  قیط  لماک  تاقلعتم  اب  لانیمرت  نیال  یرون  ربیف  هب  E 1 لدبم ددع  4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی یبتکربتعم  یتناراگ  تنامضاب و  - دشابیم تاکرادت  لک  هرادا  رابنا  لیوحت  - 09126948955

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال یرون   یرون ربیف   ربیف هبهب   E 1E 1 لدبم   لدبم ددع   ددع 44 ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5862966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص یروانف  ملع و  کراپ  هکبش  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000313 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اردص یروانف  ملع و  کراپ  هکبش  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هب  عاجرا 

لانیجروا  cat6 هکبش لباک  مالعتسا  دروم  لباک 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  حرش  هب  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000167 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

نیب هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HTC یتراجت مان   Pasant لدم  MHz 960-890 سناکرف لیابوم  لانگیس  تیوقت  دربراک  هارمه  نفلت  نتنآ  الاک :  مان 
ناهج سای  تراجت  یللملا 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  حرش  هب  تساوخرد  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22216209-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اردص اردص یروانف   یروانف وو   ملع   ملع کراپ   کراپ هکبش   هکبش هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4848

تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   تساوخرد   تساوخرد تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  هریغ  دیرخ SFP و Gbic و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000095 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 63 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  زاین  تروصرد  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دنیامن و  مالعا  تمیق  دنتسه  نارهت  ناتسا  رد  هک  یناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یدنجریب  یاقآ   09302220769

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هریغ   هریغ وو     GbicGbic وو     SFPSFP  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یشوگ  یرالد -  هیلوا 10  ژراش  اب  ایرث  یا  هراوهام  تراک  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000494 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   THURAYA یتراجت مان  لدم  دقاف  یا  هراوهام  یرابتعا  تراک  میس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   THURAYA یتراجت مان   X5 TOUCH لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  هباشم  طورشم و  صقان و  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هراوهام   هراوهام هارمه   هارمه نفلت   نفلت یایا -  -  هراوهام   هراوهام یرابتعا   یرابتعا تراک   تراک میس   میس ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

5863279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیامن طسوت  درکلمع  تحص  تست و  زا  سپ  لیوحت  رظان (  دات  رظن و  قباطم   CMC III 7030.000 Processing Unit تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تخاسریز ینف 

1101001022001424 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگ ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ  اب 88115345  لاوس 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیامن ناگدنیامن طسوت   طسوت درکلمع   درکلمع تحص   تحص وو   تست   تست زازا   سپسپ   لیوحت   لیوحت رظان (  (  رظان دات   دات وو   رظن   رظن قباطم   قباطم   CMC I I I  7030 .000  Process ing UnitCMC I I I  7030 .000  Process ing Unit ناونع : : ناونع
 ( ( تخاسریز تخاسریز ینف   ینف

5252

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5353
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تساوخرد C9300-24UX-A و WS-C2960S-48FPD-L و SFP-10G-LR و HPE 10G 2PORT 560 FLR-SFP و دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  الاک  حرش   WS-C2960S-24PD-L

1101003051000046 زاین :  هرامش 
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-LR لدم هنایار  هکبش  چیئوس  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   QLE 2560 لدم هنایار   FC hpe هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TCL+2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  اب  دشاب  یلصا  یتناراگ  یاراد  یلصا و  ون و  تروصب  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/08/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863365 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش فلتخم  رئاود  ( Wireless  ) میس یب  هکبش  تازیهجت  بصن  دیرخ و  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  دنشاب ، یم  صوصخ  نیا  رد  مزال  یاه  زوجم  یاراد  هک  طیارش  دجاو  سراف ) ناتسا   ) یموب یاهتکرش  هب  تسویپ  لوادج  تامدخ و  حرش  هب  ار  زاریش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلتخم فلتخم رئاود   رئاود ( ( WirelessWireless  ) ) میس میس یبیب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یلک  تساوخرد  قبط  نما  نتنآ  سلریاو و  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000044 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 2  هکبش -  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  دیرخ  یاهتساوخرد  ربارب  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمعنم 09153281951 زادرپراک  سامت  هرامش  دوش 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نما نما نتنآ   نتنآ وو   سلریاو   سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 5555
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یناسرزاگ  یحاون  یرادا  یاه  نامتخاس  زا  هطقن  تهج 67  میسیب  ای  نفلت  طوطخ  رتسب  یور  رب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف

1101092586000232 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هتسب 67 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  - 3 هدش .  مالعا  یاه  نفلت  هرامش  زا  لقادح 98 % ششوپ  یئویدار 2 - تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  زا   FCP زوجم ندوب  اراد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  سیورس  یرارقرب  تهج  تازیهجت  یمامت  نیمات  یمیس ، ریغ  تروص  هب  سیورس  هئارا  هب  لیامت 

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

8209445-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یتارباخم و  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

ناتسا ناتسا یناسرزاگ   یناسرزاگ یحاون   یحاون یرادا   یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس زازا   هطقن   هطقن تهج  6767   تهج میسیب   میسیب ایای   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ رتسب   رتسب یور   یور ربرب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
سراف سراف

5656

هکبش هکبش وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757

یردوپ یردوپ تینوتنب   تینوتنب  - - عیزوت عیزوت دربراک   دربراک هداتسیا   هداتسیا قرب   قرب ولبات   ولبات  - - کرکر دربراک   دربراک راب   راب ترا   ترا هلیم   هلیم قرب - - قرب لباک   لباک یروتاینیم - - یروتاینیم   CC  زاف زاف   11 زویف   زویف دیلک   دیلک  - - قرب قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع
روتکاتنک روتکاتنک  - - یدید یایا   لالا   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ  - - قرب قرب لباک   لباک - - 
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:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص فیدر.دشاب  یتسویپ  کرادم  قباطم  یتسیاب  یم  یداهنشیپ  تمیق  - هدش هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ددع   2 500*500 یسم

1101094839000200 زاین :  هرامش 
هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرتم لوط  ورشیپ  یتراجت  مان  هرقرق   3x70+35 mm^2 عطقم حطس  یموینیمولآ   NAYY قرب لباک  الاک :  مان 
رتم 220 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
یرتم لوط  ورشیپ  یتراجت  مان  هرقرق   3x150+70 mm^2 عطقم حطس  یموینیمولآ   NAYY قرب لباک  الاک :  مان 

رتم 80 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 6 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   C زاف زویف 1  دیلک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نیسم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  متوف  یتراجت  مان  هرقرق  یدنب  هتسب  عون  یرتم  لوط   4x10 mm^2 عطقم حطس  یموینیمولآ  درگ  تردق  قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 500 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کر  دربراک  راب  ترا  هلیم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MDP1_RW_CO ینف هرامش   V 380 ژاتلو لاتیر  حرط  عیزوت  دربراک  هداتسیا  قرب  ولبات  الاک :  مان 

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

کاخ کیناکم  یسدنهم  تامدخ  رواشم و  ناسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BEIJING یتراجت مان  یمرگولیک  هسیک  دصرد  صولخ 99 یردوپ  تینوتنب  الاک :  مان 
مرگولیک 100 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   RUBBER CABLE یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   1/5x3 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  قرب  لباک  الاک :  مان 

نایسراپ وردوخ  ایرد 
رتم 110 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
بونج رتسگ  رونارف  هدننک  هضرع  عجرم  رون  عیدب  یتراجت  مان  یباتهم   W 150 ید یا  لا  ینابایخ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

هواکورتکلا یدیلوت  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   A 65 نایرج تدش   V 220 زاف هس  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپک هاگتسد  کی  یرادا و  هنایار  هاگتسد  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000157 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

یفسوی یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نادرف  یتراجت  مان   V 250 ژاتلو  m 1/8 میس لوط  اب  رتویپماک  یلاتیجید  ظفاحم  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-CU0.6CE لدم  m 0/6 لوط  UTP CAT5E دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

دنهس سلطا  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   NEGZANSE یتراجت مان   N100.632 لدم  m 3 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
مج ناگنازرف  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SHARP یتراجت مان   AR-X202 لدم یرادا  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  کبارف  یتراجت  مان   FHS-8250 CM لدم یتیاباگیگ  تروپ  باه 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دورد ساپس.دنتسه و  دات  دروم  یناتسزوخ  ناگدننک  نیمات  طقف  .دامن  هعلاطم  ار  تسویپ  طیارش  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یپکوتف - - یپکوتف هاگتسد   هاگتسد هنایار - - هنایار هکبش   هکبش لباک   لباک -- دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک -- رایس رایس قرب   قرب زیرپ   زیرپ  -  - LCDLCD  روتینام روتینام اباب   یرادا   یرادا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع
تروپ تروپ   88 باه   باه
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ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الوروتوم میسیب  ویدار  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000522 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  الوروتوم  یتراجت  مان   xirp8660 لدم یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 564 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  دات  تفایرد , زا  سپ  یتخادرپ  هراق , تالف  تفن  تکرش  هگنل  ردنب  ناگزمره  ناتسا  لیوحت  لحمدشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  , دریذپیم ماجنا  هامود  زا  رتمک  یلام 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000672 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازبا نف  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  رازبا  نف  ایرآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   I2C-HUB8 لدم هنایار  هکبش  باه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الوروتوم الوروتوم میسیب   میسیب ویدار   ویدار هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6060

هنایار هنایار هکبش   هکبش باه   باه ناونع : : ناونع 6161
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  روتینام  چوس  هکبش و  چوس  رورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000269 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-12S-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24TS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نایناریا اه  هداد  قفا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  هداز 22165731  خیش  : ینف ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام چوس   چوس وو   هکبش   هکبش چوس   چوس وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 101 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vw72uanxy4dy3?user=37505&ntc=5863990
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5863990?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5864021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  رد  زاین  دروم  تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000070 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   MD121 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمداتدروم  تسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  سیکو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یمامت 
الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  هامکی  تخادرپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: 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

تنرتنیا5862722 هکبش  یرارقرب  هحفص 16)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5863351 هلاس  هس  هحفص 16)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم5863923 ، لرتنک جرب   ) لک هرادا  لرتنک  زکارم  تازیهجت  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
( ...و ، دراگ نیبرود  تازیهجت  قاتا  ،MRCC تازیهجت قاتا  ، نفلت

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تفن5864138 لاقتنا  زکارم  دلیف  هحفص 24)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 12 دادعت تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط   soc تینما شیاپ  تهج   video wall تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع لانگیس 1  میسقت  متسیس 

ددع کی  هیاپ 
تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  مزاول  اب  هارمه  لاوویدیو 

1201005345000207 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

ددع 12 دادعت تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط   soc تینما شیاپ  تهج   video wall - 
ددع لانگیس 1  میسقت  متسیس 

ددع کی  هیاپ 
تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  مزاول  اب  هارمه  لاوویدیو 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

socsoc تینما تینما شیاپ   شیاپ تهج   تهج   video wallvideo wall ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارت و اهپمال و  صیوعت  - رتم 16 رتم *  داعبا 4 هبیزکرم  نامتخاس  ماب ط 6  تشپ  یرون  موینلچ  ولبات  ددع  یزاسهب 2 ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشک لباک 

1101001010000198 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یقرب ییانشور  تازیهجت  دیلوت  سیورس :  مان 
هبترم 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب و - یشک لباک  سنارت و  اهپمال و  صیوعت  - رتم 16 رتم *  داعبا 4 هبیزکرم  نامتخاس  ماب ط 6  تشپ  یرون  موینلچ  ولبات  ددع  یزاسهب 2 ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هلاسکی  یبتک  تنامض  اب  روتکاف  شیپ  هیارا 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: 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  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ماب ماب تشپ   تشپ یرون   یرون موینلچ   موینلچ ولبات   ولبات ددع   ددع 22 یزاسهب   یزاسهب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ناجروالف  ناشاک و   ، ناهفصا رهش ،  ینیمخ  ناتسدرا ،  یاه  ناتسرهش  هب  طوبرم  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا 

1101005140000216 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دراد دادرارق  .ددرگ  مالعتسا  خساپ  تسویپ  اهنآ  ریوصت  لیمکت و  کرادم  ریاس  تسویپ و  مالعتسا  هگرب  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  نان  ناگیاپلگ و   ، ندیرف ناشاک ،   ، زنطن ، راوخرب یاه  ناتسرهش  لیردراگ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000214 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دراد دادرارق  .ددرگ  خساپ  تسویپ  نآ  ریوصت  لیمکت و  مالعتسا  هگرب  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قباطم قباطم ناجروالف   ناجروالف وو   ناشاک   ناشاک  ، ، ناهفصا ناهفصا رهش ،  ،  رهش ینیمخ   ینیمخ ناتسدرا ،  ،  ناتسدرا یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش هبهب   طوبرم   طوبرم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دانسا   دانسا

6666

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم نان   نان وو   ناگیاپلگ   ناگیاپلگ  ، ، ندیرف ندیرف ناشاک ،  ،  ناشاک  ، ، زنطن زنطن ،، راوخرب راوخرب یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیم رهش و  نیهاش  ناجروالف و  ناجنل ،  اضرهش ،  یاه  ناتسرهش  هب  طوبرم  یندچ  خیم  لگ  ینمیا و  هناوتسا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  قباطم 

1101005140000215 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دراد دادرارق  .ددرگ  خساپ  تسویپ  اهنآ  ریوصت  لیمکت و  دانسا  ریاس  تسویپ و  مالعتسا  هگرب  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  لمح و  هنیزه  دهشم  یرادهار  رد  لوحت  کیفارت  ینمیا و  هکشب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030205000072 زاین :  هرامش 

( دولانیب  ) دهشم یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B 348 دک  1050x610 mm زیاس نلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  هیالود  ینمیا  هکشب  ریگ  هبرض  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357174383 یتسپ :  دک  هاگپ ،  ریش  هناخراک  بنج  - یسودرف هار  هس  زا  دعب  - نارانچ هداج  رتمولیک 20  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421151-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421150-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیم همیم وو   رهش   رهش نیهاش   نیهاش وو   ناجروالف   ناجروالف ناجنل ،  ،  ناجنل اضرهش ،  ،  اضرهش یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش هبهب   طوبرم   طوبرم یندچ   یندچ خیم   خیم لگلگ   وو   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم

6868

یرادهار یرادهار ردرد   لوحت   لوحت کیفارت   کیفارت وو   ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب ناونع : : ناونع 6969

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

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

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

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

5863293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000955 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یبناج   یبناج تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبود   نیبود ملق   ملق 44 ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED ینابایخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000537 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هشارت وترپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هشارت  وترپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناسرهم  لدم   W 120 ناوت  power LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
هلعش 20 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هشارت وترپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هشارت  وترپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناسرهم  لدم   W 80 ناوت  power LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

هلعش 50 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

50 ددع / LED100W,6000K,13/000LM,230V,IP65  / دیفس رون   LED 100W شخرذآ لدم  ینابایخ  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع 20   / LED150W,6000K,19/000LM,230V,IP65  / دیفس رون   LED 150W شخرذآ لدم  ینابایخ  غارچ 

ینف یسدنهم  هیدات  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  / یرابتعا دیرخ   / هباشم دک  ناریا 

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125531-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

power LEDpower LED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط 

1101095705000003 زاین :  هرامش 
غالبجواس ناتسرهش  رادنچ  شخب  نایلو  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناوخ کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط 

تسا هدش  یرازگراب  دانسا  کالم 

3365143436 یتسپ :  دک  نایلو ،  یاتسور  - راسهوک رهش  - غالبجواس ناتسرهش  - زربلا غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44573421-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44573421-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب دانسا   دانسا قبط   قبط ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

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

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

5863465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PICK UP TUBE 1" & 2" 12 BAR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000611 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - .
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

ددع  300 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000149 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PICK UP TUBE 1" & 2 " 12  BARPICK UP TUBE 1" & 2 " 12  BAR ناونع : : ناونع 7373

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یایا   هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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رهشناریا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هجرد  یلودج  رنیت  رتیل  رادقم 40  کی و  هجرد  قارب  همین  یلودج  گنر  مرگ  ولیک   1200 رادقم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050130000025 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشناریا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رحس گنر  هدننک  هضرع  عجرم  رحس  یتراجت  مان   cc 780 یزلف یطوق  یلودج  لالح  رنیت  الاک :  مان 

یطوق 40 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 1200 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا  یارب  دوشیم  هداد  تدوع  الاک  ندوبن  درادناتسا  ای  ندوبن  لصا  تروص  رد  انمض  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  دشابیم و  یدقن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09151980235  اب 

9913815131 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یادتبا  رهشناریا _  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227432-054  ، 37227440-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37225090-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5864018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیکی هجرد   هجرد یلودج   یلودج رنیت   رنیت رتیل   رتیل   4040 رادقم   رادقم وو   کیکی   هجرد   هجرد قارب   قارب همین   همین یلودج   یلودج گنر   گنر مرگ   مرگ ولیک   ولیک   12 001200 رادقم رادقم ناونع : : ناونع 7575

یقرب یقرب لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 7676
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یقرب لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000430 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دالوپ لیقثرج  هدننک  هضرع  عجرم   FD40 لدم یریوصت  نوفیآ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

رون امیترآ  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   W 150 ناوت موینیمولآ  سنج  نیرتآ  لدم  یلنوت  غارچ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
قفا یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  باتارفا  کینورتکلا  عیانص   W 16 یباتهم  E27 T2 یچیپ فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   F 3030 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت دامن  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   W 24 ناوت فرصم  مک  پمال  یکینورتکلا  هعطق  سنارت  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

باتارفا کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  باتارفا   V 220 ژاتلو  W 10 ناوت  T 8 LED-10-A لدم یباتهم  یطخ   LED پمال الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
یدیلوت عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  یکینورتکلا  دربراک   2x0/4 mm^2 عطقم حطس   PVC قیاع هدیبات  الود  هژنار  یتارباخم  میس  الاک :  مان 

لمآ یتارباخم  یاهلباک 
رتم 500 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
یلعدمحم هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  نادرف  یتراجت  مان   V 380 ژاتلو  A 16 نایرج تدش  نادرف 3030002  لدم  زاف  هس  یکیتسال  هخاش  هس  گالپ  الاک :  مان 

یفسوی
ددع 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تقد  فیدر  ره  تاحیضوت  هب  هعلاطم و  یتسویپ  هگرب  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595023-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تاورب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5864024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هناماس  رد  یرازگراب  تسیل  قبط   / تسا هباشم  دک  ناریا   / قارب گنررپ  زاتمم  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093055000015 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تاورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز تدم  رد  یرادرهش  رابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  / دوش تبث  تساوخرد  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / تخادرپ شیپ  تروصب  مجنپ  کی  غلبم  / رادرابنا دات  زا  دعب  هام  5

7671715565 یتسپ :  دک  مولعلارقاب ،  نابایخ  - یدازآ راولب  تاورب - شخب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232556-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44234721-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب هناماس   هناماس ردرد   یرازگراب   یرازگراب تسیل   تسیل قبط   قبط  / / تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  / / قارب قارب گنررپ   گنررپ زاتمم   زاتمم یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  تیروکس  هشیش  تبصن  ناوخشیپ و  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092577000004 زاین :  هرامش 

دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  تیروکس  هشیش  تبصن  ناوخشیپ و  ریمعت  تسا -  یمازلا  دیدزاب  مرف  لیمکتو  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8766198757 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  کرهش  یرهطم - راولب  دورداب - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54344757-031  ، 54348666-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54349058-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   هجوت   هجوت اباب   تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش تبصن   تبصن وو   ناوخشیپ   ناوخشیپ ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپرد هدش  رکذدراوم  یمومع و  طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  - هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعرامتح 

1101092410000973 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف یراددوخ  تمیق  داهنشیپ  زا  یدوجوم  مدع  تروصرد  - یروف لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپرد تسویپرد هدش   هدش رکذدراوم   رکذدراوم وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش -- یتسویپتاصخشم یتسویپتاصخشم قبط   قبط تساوخرد.تسا   تساوخرد.تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا -- هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشدهاوخن دشدهاوخن یسررب   یسررب یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق تروصنیاریغرد.دوش   تروصنیاریغرد.دوش تیاعرامتح   تیاعرامتح

7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا قیقد  روتکاف  شیپ  تسویپ  حرش  هب  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000168 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   CD453VB-15 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا قیقد  روتکاف  شیپ  تسویپ  حرش  هب  تساوخرد  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22216209-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: 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

تسیمازلا تسیمازلا قیقد   قیقد روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   تساوخرد   تساوخرد تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب جرک  هاگتمادن  رد  الاک  لیوحت  تسا _ هباشم  یباختنادک  ناریا   _ تسا رظندم  تسویپ  لیاف   _ هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع 

1101003523000793 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لابق رد  یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  تخادرپ  تهج  یلم  هسانش  یداصتقادک ، هارمه  هب  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  بقاوع  تشاد و  دهاوخن  نآ  تخادرپ 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب جرک   جرک هاگتمادن   هاگتمادن ردرد   الاک   الاک لیوحت   لیوحت تسا _ _ تسا هباشم   هباشم یباختنادک   یباختنادک ناریا   ناریا  _ _ تسا تسا رظندم   رظندم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف  _ _ هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   مرتحم   مرتحم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع

8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاقلعتم  نیبرود و  بصن  - یراذگ ینیس  - یراذگ هلول  - تاقلعتم کر و  بصن  - هکبش یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003523000794 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  مرتحم ،  هدننک  نیمات  یوس  زا  یمسر  روتکاف  هئارا  مدع  تروصرد  تسا -  یمازلا  الاک  هارمهروتکاف  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن تخادرپ  لابق 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) هکبش تحت  نادرگ  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000211 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ رهپس  هکبش  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   SUNELL یتراجت مان   612FW لدم گولانآ  ید  چا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  هباشم و  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  اهنت  دش 2- دهاوخ  لاطبا  تمیق  داهنشیپ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن -- یراذگ یراذگ ینیس   ینیس -- یراذگ یراذگ هلول   هلول -- تاقلعتم تاقلعتم وو   کرکر   بصن   بصن -- هکبش هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 8282

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) هکبش هکبش تحت   تحت نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

wj-HD716 تاصخشم اب  کینوساناپ  ریواصت  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000388 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
wj-HD716 تاصخشم اب  کینوساناپ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  .ددرگ  یم  تخادرپ  ینف  دحاو  دات  زا  سپ  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوساناپ کینوساناپ ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8484
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5864020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  ناتسلگ  تخاسریزدبنگو  ناگرگ  pc هتسب رادم  نیبرود  یتظافح  روک  طاقن  ششوپ  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخادرپ شیپ  مدع.تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  هئارا  هک 

1101001022001430 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس هاگتسد و  ، رتم ، ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ حرط  رظان  ییاهن  دات  زا  سپ  کرادم و  دانسا و  هئارا  نامز  زا  ودشابیم  هدننک  نیمات  اب  لیوحت  , لمح  , هیهت هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقم یاقآ   02188118782  - 01732247372 یلا 4 رظان سامت.تفرگ  دهاوخ  تروص  تخادرپ  زور  رثکادح 45 

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

32247373-017  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5863293 حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  هحفص 49)4 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هداد5863437 تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دوش

هحفص 49) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تفن5864138 لاقتنا  زکارم  دلیف  هحفص 24)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هکهک تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناتسلگ   ناتسلگ تخاسریزدبنگو   تخاسریزدبنگو ناگرگ   ناگرگ pcpc هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یتظافح   یتظافح روک   روک طاقن   طاقن ششوپ   ششوپ یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع
تخادرپ تخادرپ شیپ   شیپ مدع.تسیمازلا   مدع.تسیمازلا تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ گرب   گرب هئارا   هئارا

8585
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000178 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AS5300-8E1-240-AC لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت   ACCESS رورس الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8686
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درگتشه دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5864013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نارمع تکرش  رابنا  لیوحت  لحم.تسویپ  تسیل  ساسارب  رورس  تازیهجت  تاعطقدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001290000021 زاین :  هرامش 

درگتشه دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AS5300-8E1-240-AC لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت   ACCESS رورس الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخ تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک.دامن  لصاح  سامت  02644264004 هرامشاب لاوس  هنوگرهزورب  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یعامتجا  نیمات  همیب  باسحاصافم  هئارا  هب  طونم  ییاهندرکراک 

یتسپ دک  درگتشه ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   - هلحم 4 زاف 2   - درگتشه دیدج  رهش  نیوزق ،   - نارهت نابوتا  رتمولیک 65  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3361959383 : 

44260311-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4460320-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

تسویپ5863675 حرش  قباطم  رورس  هحفص 65)تازیهجت  )  accessaccess

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

.نارمع5864013 تکرش  رابنا  لیوحت  لحم.تسویپ  تسیل  ساسارب  رورس  تازیهجت  هحفص 65)تاعطقدیرخ و  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

5862735soc تینما شیاپ  تهج   video wall(47 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد5863437 تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دوش

هحفص 49) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

.نارمع .نارمع تکرش   تکرش رابنا   رابنا لیوحت   لیوحت لحم.تسویپ   لحم.تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطقدیرخ   تاعطقدیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000254 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863076 :: هرازه هرازه :: 1401/08/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوبوتا هژیو  طخ  یارجا  یاتسار  رد  یناطلس  دیهش  هنایاپ  ات  کراصح  هنایاپ  لصاف  دح  نارمچ  دیهشو  یتشهب  دیهش  نابایخ  یسدنه  حالصا  -85 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدایپ  نیرباع  ددرت  یاهرذگ  یزاس  بسانم  و 

جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
طخ یارجا  یاتسار  رد  یناطلس  دیهش  هنایاپ  ات  کراصح  هنایاپ  لصاف  دح  نارمچ  دیهشو  یتشهب  دیهش  نابایخ  یسدنه  حالصا  -85 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هدایپ  نیرباع  ددرت  یاهرذگ  یزاس  بسانم  سوبوتا و  هژیو 
22,114,201,990 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,106,000,000 نیمضت :  غلبم 

دصرد   50  % رتاهت دصرد  یربارتو -  هار  ای 4  هینبا  هبتر 4  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

متفه هقبط  جرک  یزکرم  یرادرهش  نامتخاس  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نابایخ5863076 یسدنه  هحفص 14)حالصا  ددرت  ( ددرت

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

هداد5863437 تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دوش

هحفص 49) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نابایخ نابایخ یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   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

قیرح5862681 افطا  متسیس  یزادنا  ارو  بصن  هحفص 29)داجیا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا5862752 زاگ  یحاون  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، حلاصم ، هحفص 7)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5863094 ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5863193 حرش  قباطم   CATALYTIC GAS DETECTOR "DRAGER"(29 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5863644 ءافطاو  نالعا  متسیس  هحفص 29)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا5863738 زاگ  یحاون  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، حلاصم ، هحفص 7)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

گنیکراپ5863750 هطوحم  قیرح  ءافطا  تاسیسات  هحفص 29)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5864029 ءافطا  مالعا  متسیس  هحفص 29)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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  33   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  لوا  هبترم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

998375 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863833 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  سار   - 1401/08/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

داژن ) یمشاه  دیهش  زاگ  هاگشیالاپ  رد  کینورتکلا  تظافح  گنیروتینوم  شخب  یاقترا  روظنمب  تسارح  نامتخاس  هعسوت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
- لایر درایلیم  دروآرب 15  ینارمع -  یاه  هژورپ  یدنب : هتسد 

نامتخاس هینبا و  هتشر  جنپ  هبتر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سنارفنک قاتا  یلامش  یارسشناد  هوکبآ 7  شبن  هوکبآ  دهشم خ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفن5862937 لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تفن5863827 لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسارح5863833 نامتخاس  هحفص 70)هعسوت  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5863193 حرش  قباطم   CATALYTIC GAS DETECTOR "DRAGER"(29 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسارح تسارح نامتخاس   نامتخاس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 8989
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  هارمه  تسویپ  حرش  قبط  لدم  نناک  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004209 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نناک  EOS لدم یکشم  هندب  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
SHENZHEN GREAT WILD GOOSE UYGUR CTEATES THE هدنزاس عجرم   SDK256 لدم  MB 256 تیفرظ  SD هظفاح تراک  الاک :  مان 

یئازریم نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRY LIMITED COMPANY
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  یژرنا  عبانم  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ابص  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  AH 7/5 نایرج تدش  نکاس  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ناوت یژرنا  عبانم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم اضاقت 0210197 هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط لدم   لدم نناک   نناک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  --- اونسا -- نژیو سکیا  -- جنیا  LED 75 نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000157 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
- یتکرش ربتعم  یتناراگ  اب  - سالپ یج  --- اونسا -- نژیو سکیا  -- جنیا  LED 75 نویزیولت - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  رابنا  هب  الاک  لاسرا  کیتا  نامز  زا  هزور  هیوست 70  --- 09125708714 --- ینامیا 27938429 زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هینزه 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یررهش حتفم  دیهش  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  هب  هجوت  اب  شیامه  نلاس  یرادرب  ملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093244000013 زاین :  هرامش 

حتفم سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
یهلا نیسح  دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   TANDBERG یتراجت مان   95mxp لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  زاین  یلک  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1873676541 یتسپ :  دک  یررهش ،  حتفم  دیهش  سیدرپ  هاگشناد   - یلامش مثیم  نابایخ  ملعم - نادیم   - یررهش یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55955549-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55960655-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   --- --- اونسا اونسا ---- نژیو نژیو سکیا   سکیا ---- جنیا جنیا   LED 75LED 75 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 9191

شیامه شیامه نلاس   نلاس یرادرب   یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقدتاقلعتم  اب  یساکع  نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000089 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یساکع  نیبرود  هاگتسد  هس  دحاو  تمیق  نیگنایم  ، یداهنشیپ دحاو  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصا و  دیاب  اهالاک 

تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  طیارش  تیاعر  یراوس و  وردوخ  اب  لیوحت  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ 

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: 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

5862735soc تینما شیاپ  تهج   video wall(47 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هکبش5862910 ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و  یراذگاو 
لرتنک زکارم  یکیفارت  تاعالطا  لاقتنا 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

لماک5862982 تاقلعتم  هارمه  تسویپ  حرش  قبط  لدم  نناک  یساکع  هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاقتنا5863082 هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و 
کیفارت لرتنک  زکرم  یکیفارت  تاعالطا 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یمومع5863157 طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  - هتسبرادم نیبرود 
یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعرامتح  تسویپرد  هدش  رکذدراوم  و 

دشدهاوخن

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5863293 حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  هحفص 49)4 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط اقیقدتاقلعتم   اقیقدتاقلعتم اباب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیمازلا5863296 قیقد  روتکاف  شیپ  تسویپ  حرش  هب  تساوخرد  تسا  هباشم  هحفص 59)دک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5863303 حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  هحفص 12)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هداد5863437 تمیق  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
دوش

هحفص 49) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سالپ5863457 یج  --- اونسا -- نژیو سکیا  -- جنیا  LED 75 هحفص 14)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

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

5863459_ تسا هباشم  یباختنادک  ناریا   _ تسا رظندم  تسویپ  لیاف   _ هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت 
دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  جرک  هاگتمادن  رد  الاک  لیوحت 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5863572 نیبرود و  بصن  - یراذگ ینیس  - یراذگ هلول  - تاقلعتم کر و  بصن  - هکبش یشک  لباک 
تسویپ لیاف  قبط 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5863599( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) هکبش تحت  نادرگ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 59)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیامه5863787 نلاس  یرادرب  ملیف  هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

زکرم5863923 ، لرتنک جرب   ) لک هرادا  لرتنک  زکارم  تازیهجت  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
( ...و ، دراگ نیبرود  تازیهجت  قاتا  ،MRCC تازیهجت قاتا  ، نفلت

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5863946 تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقدتاقلعتم  اب  یساکع  نیبرود  هاگتسد  هس  هحفص 14)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

ناگرگ5864020 pc هتسب رادم  نیبرود  یتظافح  روک  طاقن  ششوپ  یزادنا  هارو  بصنودیرخ 
شیپ مدع.تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  هئارا  هک  تاصخشم  قبط  ناتسلگ  تخاسریزدبنگو 

تخادرپ

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5863880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  رورس  تهج  ددع  دادعت 5  هب   HDD12TBsynology دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000165 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   SYNOLOGY یتراجت مان  + RS10613XS لدم هنایار  هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . هدوب هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ یم  تروص  دات  لیوحتزا و  سپ  یراک  زور  هجو 20  تخادرپ 

.دشابیم نالیگ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتشهب - دیهش  راولب   - تشر نالیگ -  الاک :  لیوحت 
.دشابیم هدننک  نیمات  اب  رگید  یبناج  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه 

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم رورس   رورس تهج   تهج ددع   ددع   55 دادعت   دادعت هبهب     HDD12TBsynologyHDD12TBsynology دراه   دراه ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000071 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  مالقا  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ 

.دشاب یم  هاگشناد  سانشراک  داتو  لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یمامت 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 9595
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5864083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش1- شدرگردرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985005607 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5864084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- شدرگردرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985005608 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاقثارج لاقثارج شدرگرد   شدرگرد رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 9696

دوش دوش لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت تسویپ ،  ،  تسویپ همدخاب   همدخاب هتعاس   هتعاس 2424  19901990 لدم   لدم نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- 22 شش لاقثارج   لاقثارج شدرگردرازبا   شدرگردرازبا ناونع : : ناونع
(( 0916815995309168159953  - - 0916313433909163134339   –  06 13414702206134147022 ))

9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " 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

تسویپ5863880 حرش  قباطم  رورس  تهج  ددع  دادعت 5  هب   HDD12TBsynology هحفص 74)دراه زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5863902 کرادم  رد  تاصخشم  قبط  زاس  هحفص 74)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لاقثارج5864083 شدرگرد  هحفص 74)رازبا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5864084 ، تسویپ همدخاب  هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- شدرگردرازبا 
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و 

هحفص 74) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

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

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

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

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

5864009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  ردروکر  تلاف  تنویا و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000810 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم زیر  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  کیرتکلا  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AMA 535 لدم دنمشوه  ردروکیر  تنویا  تینوی  مرالآ  هاگتسد  الاک :  مان 
سوط کیرتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ داهنشیپ  یناریا  ربتعم  یاهدنرب  زا  الاک 

** دریگیمن رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  *** 

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

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5864009 لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  ردروکر  تلاف  تنویا و  هحفص 78)هاگتسد  ردروکر  ( ردروکر

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ردروکر   ردروکر تلاف   تلاف وو   تنویا   تنویا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 101 ھحفص 78 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hard ssd 3.84 micron 5100 mtfddak3t8tby 3.84 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000044 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم دنلیات  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم  لانرتنیا  عون   DELL یتراجت مان   7.2K RPM NLSAS 12Gbps لدم  TB 4 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار رورس  دربراک  ایشرپ  هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم فذح  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  همیمض  روتکاف..دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هزور -  هیوست 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09391927345 نایردیح

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hard ssd 3.84 micron 5100  hard ssd 3.84 micron 5100  mtfddak3t8tby 3.84mtfddak3t8tby 3.84 ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رورس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101094842000219 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000072 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  رورس  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ 

.دشاب یم  هاگشناد  سانشراک  داتو  لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  ودشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یمامت 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 100100

G10G10 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

2001030128000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5864122 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  ییاضف  هاگشهوژپ  هب  قلعتم  رورس ) هاگتسد   3 یرتویپماک (  تاعطق  ملق  نیمات 14  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هب  قلعتم  رورس ) هاگتسد   3 یرتویپماک (  تاعطق  ملق  نیمات 14  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

هسانش  هرامش  هب   4001022506378285 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت ))  )) غلبم زیراو  باسح  هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 
943113586200000000000000000000

IR300100004001022506378285 ابش : هرامش 
.دشابیم  یمازلا  رازگهصقانم  هب  یداهنشیپ  یاهتمیق  ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  هصقانم ، طیارش  رد  جردنم  کرادم  همان و  تنامض  لصا  هئارا 

14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 182 یرون ، هلا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  یرومیت ، دیهش  راولب  تشرط ، نارهت ،  ، 1459673751 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناریا5863263 هکبش  لاوریاف  هحفص 16)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5863319hard ssd 3.84 micron 5100 mtfddak3t8tby 3.84(79 هحفص رورس  ( رورس

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

دشاب5863473 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قباطم  رورس  هاگتسد  هحفص 79)کی  رورس  ( رورس

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

یسکونیل5863529 یاه  رورس  یزاس  نما  هحفص 16)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5863675 حرش  قباطم  رورس  هحفص 65)تازیهجت  )  accessaccess

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

سوریو5863806 یتنآ  هخسن  هحفص 16)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5863880 حرش  قباطم  رورس  تهج  ددع  دادعت 5  هب   HDD12TBsynology هحفص 74)دراه زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5863887G10 لدم هنایار  هحفص 79)رورس  رورس  ( رورس

یرتویپماک یرتویپماک تاعطق   تاعطق ملق   ملق   1414 نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام5863990 چوس  هکبش و  چوس  هحفص 35)رورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.نارمع5864013 تکرش  رابنا  لیوحت  لحم.تسویپ  تسیل  ساسارب  رورس  تازیهجت  هحفص 65)تاعطقدیرخ و  )  accessaccess

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

یرتویپماک5864122 تاعطق  ملق  نیمات 14  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 79)هصقانم  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  یرادار  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000135 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماسر تراجت  دنژآ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   UWT GMBH یتراجت مان   NG8100 rod لدم هدش  تیاده  رادار  حطس  روسنس  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  یرادار  روسنس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادار یرادار روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103
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روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  یدم  رزج و  یاه  هاگتسیا  یارب  جیگ  دیات  رادار  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000137 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماسر تراجت  دنژآ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   UWT GMBH یتراجت مان   NG8100 rod لدم هدش  تیاده  رادار  حطس  روسنس  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  یدم  رزج و  یاه  هاگتسیا  یارب  جیگ  دیات  رادار  روسنس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5862989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UBio-X Pro 2 هرهچ صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000308 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دزی  یقودص  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد   IT دحاو هدش  داهنشیپ  دنرب  اهنت  رظن  دروم  دنرب.یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 3   . هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه   . دشاب

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدم یدم وو   رزج   رزج یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یارب   یارب جیگ   جیگ دیات   دیات رادار   رادار روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

UBio-X Pro 2UBio-X Pro 2 هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092288003455 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 10 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناریا یرگ  هتخیر  عیانص  تکرش  زا   Iveco نویماک خرچ 6803  گنیر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 15 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 17 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم  وزوسیا  تنویماک  مانید  هعطق  تاماتفآ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهج   تهج الاک   الاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

106106
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادار5862765 روسنس  هحفص 82)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یدم5862833 رزج و  یاه  هاگتسیا  یارب  جیگ  دیات  رادار  روسنس  هحفص 82)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

5862989UBio-X Pro 2 هرهچ صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  ددع  هحفص 82)دیرخ 2  روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا5863163 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهج  الاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 82) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

instrument devices, limit switch- stahl تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004210 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LS-06 لدم یسیطانغم  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج ساسارب  هدرک و  هعجارم  تسویپ  لودج  هب  یلام  ینف و  تاداهنشی   ÷ یراذگراب یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دینک .  یراذگ  تمیق  فیدر  هب  فیدر  تسویپ و 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83763185-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

instrument devices ,  limit switch-  s tahlinstrument devices ,  limit switch-  s tahl ناونع : : ناونع 107107
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سراف ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tcl تروپ -  48 وکسیس 2960 -  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003106000132 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

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

هزور هجو 30  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  یرتسگداد و  رابنا  برد  لیوحت 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tc ltc l تروپ -  -  تروپ 4848  -  - 29602960 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 108108

گنیلپوک گنیلپوک یچیئوس -  -  یچیئوس یبوچ   یبوچ برد   برد لفق   لفق ردنلیس   ردنلیس  - - سیرگ سیرگ  - - گنلش گنلش اباب   یزلف   یزلف هبعج   هبعج تستس   راکور -  -  راکور لفق   لفق راد - - راد قلط   قلط دیارلک   دیارلک لینیو   لینیو یلپ   یلپ قرو   قرو ناونع : : ناونع
GRPGRP  سنج سنج هداس   هداس هلول   هلول

109109
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گنلشو سیرگو  قلطو  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000421 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   K.T.T یتراجت مان  یلور  هتسب   mm 0/50 تماخض  cm 160 ضرع  m 20 لوط راد  قلط  دیارلک  لینیو  یلپ  قرو  الاک :  مان 

نارهت
لور 30 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
SHAIKH MOHAMED RAFI FAQIHI AWAZI هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SHABBANDI لدم  cm 10 زیاس کاماز  سنج  راکور  لفق  الاک :  مان 

ابص نارمع  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL TRADING Co. LLC
ددع 15 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
تایه یتراجت  مان  تالف  یال  لدم  یناشن  شتآ   in 2/5 یتنزرب گنلش  اب  یزلف  هبعج  تس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

EP1 توقای نارهب  یتراجت  مان   kg 180 یزلف هکشب   NLGI 1 هجرد الاب  راشف  لمحت  اب  میتیل  هیاپ  سیرگ  الاک :  مان 
هکشب 8 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   LIV CO هدنزاس عجرم   TANSER LOCK یتراجت مان   mm 70 زیاس رولیس  گنر  نیپ  رایش 20  ود  دیلک  یچیئوس  یبوچ  برد  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

دنورا تراجت  نازاس  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
مرخ سراپ  تعنص  زاتشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلب  یتراجت  مان   bar 20 راشف  mm 600 زیاس  GRP سنج هداس  هلول  گنیلپوک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیبرد لیوحت  ههام  5 یلا 3 تخادرپ هباشماهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح سدنهم  09186117064: ینف یگنهامه  تهج.ددرگ  ماجنا  تسویپ  تسیل  طسوت  یراذگ  تمیق.ددرگ  کچ  تسویپ  تسیل 

( زادرپراک ) یردب 09188101079: الاک لاسرا  یگنهامه  تهج 

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381745-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسنج  رما  چیئوس  ددع   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ،DICIR = DA11 = Z09SCHR FOR G.P.U TYPE JET ELECTRIC 91 S/N:80 48 PN: XB2-BT44

1101090049002916 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7ES145P لدم دیلک  اب  یچراق  هلک  زمرق  یرارطضا  دیلک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

09194101066 یلیام یاقآ  سامت   ، ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  ، ههام هس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

5863138instrument devices, limit switch- stahl(85 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار5863359 هکبش  اتید  هحفص 35)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5863428tcl تروپ -  48 وکسیس 2960 -  هحفص 85)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

ردنلیس5863484  - سیرگ  - گنلش اب  یزلف  هبعج  تس  راکور -  لفق  راد - قلط  دیارلک  لینیو  یلپ  قرو 
GRP سنج هداس  هلول  گنیلپوک  یچیئوس -  یبوچ  برد  لفق 

هحفص 85) چیئوس  ( چیئوس

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

5863546DICIR = DA11 = Z09SCHR FOR G.P.U TYPE JET یسنج رما  چیئوس  ددع   15
هباشت تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ،ELECTRIC 91 S/N:80 48 PN: XB2-BT44

.تسا

هحفص 85) چیئوس  ( چیئوس

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

5863766- هنایار هکبش  لباک  - دروک چپ  هکبش  لباک  - رایس قرب  زیرپ   - LCD روتینام اب  یرادا  هنایار 
تروپ باه 8  هکبش  اتید  چیئوس  یپکوتف - هاگتسد 

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

DICIR = DA11  = Z09SCHR FOR G.P.U TYPE JET ELECTRIC 91  S/N:80  48 PN: XB2 -DICIR = DA11  = Z09SCHR FOR G.P.U TYPE JET ELECTRIC 91  S/N:80  48 PN: XB2 - یسنج   یسنج رما   رما چیئوس   چیئوس ددع   ددع   1515 ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشت   هباشت تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ،،BT44BT44

1101 10
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام5863990 چوس  هکبش و  چوس  هحفص 35)رورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  چوسددع  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000071 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ دشابیم  هدنشورف  هدهعرب ی  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هلمجزا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلکو ی  لقنو  لمح  هنیزه  دشابیم  یتسویپ  لیاف  قبطالاک  تاصخشم 

دشابیم هاگشناد  یزکرمرابناالاک  لیوحت  لحم  هدوب  لیوحتزا  سپ  هام  کی  هجو 

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234862-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5863291 لیاف  قبط  چوسددع  هحفص 89)3 چوس  ( چوس

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

روتینام5863990 چوس  هکبش و  چوس  هحفص 35)رورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط چوسددع   چوسددع 33 ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یروانف  تسیز  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم رد  هیوست  .ددرگ  لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ  .یتسویپ  سکع )  ) کرادم قبط   shure میس یب  نوفورکیم  ود  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هتفه کی  ینامز 

1101090541000020 زاین :  هرامش 
( مشق  ) سراف جیلخ  یروانف  تسیز  کراپ  هدننک :  رازگرب 

ینیئار دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   SHURE یتراجت مان   SM 58 لدم یتوص  متسیس  نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7956145597 یتسپ :  دک  یبونج ،  یلحاس  هداج  رتمولیک 15  مشق -  ناتسرهش  ناگزمره -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221571-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35221570-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل 1401/8/14  خروم 1401/8/4  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13

هیاس  :: عبنم خروم 1401/8/24عبنم تعاس 13  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863341 :: هرازه هرازه خروم 1401/8/25دکدک   تعاس 14/30   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب 7.000.000.000 اب  یناسر  عالطا  یبهذم و  یلم ، تامسارم  رد  یریوصت ، یتوص و  یاه  متسیس  ییاپرب  نیمات و  تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر

لایر  هدرپس 350.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب  همانتنامض  ای  یرادرهش و  صاخشا  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  هدرپس 

تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تدم تدم ردرد   هیوست   هیوست .ددرگ   .ددرگ لاسرا   لاسرا امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ .یتسویپ   .یتسویپ سکع ) ) سکع  ) ) کرادم کرادم قبط   قبط   shureshure میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم ودود   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
.هتفه .هتفه کیکی   ینامز   ینامز

1121 12

یناسر یناسر عالطا   عالطا وو   یبهذم   یبهذم یلم ، ، یلم تامسارم   تامسارم ردرد   یریوصت ، ، یریوصت وو   یتوص   یتوص یاه   یاه متسیس   متسیس ییاپرب   ییاپرب وو   نیمات   نیمات تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 113113

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  1401080314010808 یتوص متسیس  تازیهجت  1050429 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5862735soc تینما شیاپ  تهج   video wall(47 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

روتکاف5863144 شیپ  .یتسویپ  سکع )  ) کرادم قبط   shure میس یب  نوفورکیم  ود  هاگتسد  کی 
.هتفه کی  ینامز  تدم  رد  هیوست  .ددرگ  لاسرا  امتح 

هحفص 89) توص  ( توص

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

5863341، یلم تامسارم  رد  یریوصت ، یتوص و  یاه  متسیس  ییاپرب  نیمات و  تهج  راکنامیپ  باختنا 
یناسر عالطا  یبهذم و 

هحفص 89) توص  ( توص

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

سالپ5863457 یج  --- اونسا -- نژیو سکیا  -- جنیا  LED 75 هحفص 14)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

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

یتوص5863739 متسیس  تازیهجت  هحفص 89)دیرخ  توص  ( توص

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

یقرب5864018 هحفص 49)لیاسو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتوص یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5863310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد رتماراپ 3  لوف  لباترپ  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد و  ونپک 2  اب  رتماراپ  لوف  لباترپ  یتایح  میالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000011 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هرامش 2 و 3 مرف  قباطم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

دامرف مادقا  هعلاطم و  هرامش 1  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هاگتسد رتماراپ  33   رتماراپ لوف   لوف لباترپ   لباترپ یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام وو   هاگتسد   هاگتسد   22 ونپک   ونپک اباب   رتماراپ   رتماراپ لوف   لوف لباترپ   لباترپ یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 115115

کیتاموتا کیتاموتا وو   یتسد   یتسد یرزیل   یرزیل دکراب   دکراب رنکسا   رنکسا یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ یرتویپماک   - - یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسا هدش  هدناچنگ  تسویپ  تسیل  رد  سیک  یلیمکت  تاصخشم.هباشم  دک  ناریا  اب  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091229000007 زاین :  هرامش 

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( FORCE-(1817 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
بستحم هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

METROLOGIC یتراجت مان  لدم 9540   Hand Held کیتاموتا یتسد و  یرزیل  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS203 لدم  GB 128 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 

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

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-350plusIII لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  تسیل  رد  سیک  تاصخشم.دشابیم  رظن  دم  ربتعم  یتناراگ  اب  یناریا  یالاک  افرص.دنشابیم  هباشم  دک  ناریا  اب  یدودح  ات  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816615141 یتسپ :  دک  یریگناهج ،  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772850-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32772851-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باغرم هقطنم  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپزاب 2  . هاگشناد تسارح  هیدات  یاراد  تکرش   . جردنم طیارشربارب  یتسویپ  تسیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092427000025 زاین :  هرامش 

باغرم هقطنم  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دیب مرخ  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7375165491 یتسپ :  دک  یرهطم ،  راولب  دابارداق  رهش  دیبمرخ  ناتسرهش  دیب ،  مرخ  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44493949-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44493848-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جنپ هقطنم  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 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  اب  قباطم   ( تاعالطا یروانف  دحاو   ) LG چنیا روتینام 22  هاگتسد  دیرخ 25  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف 

1101094858000081 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MK400H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  اب  قباطم   ( تاعالطا یروانف  دحاو   ) LG چنیا روتینام 22  هاگتسد  دیرخ 25  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف ردرد   کناب   کناب یمالعا   یمالعا طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد اباب   قباطم   قباطم  ( ( تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو  )  ) LGLG چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   2525 دیرخ   دیرخ شرافس   شرافس ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

118118
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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 16 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Rack mount روتینام هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000382 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ تاصخشم  قبط  - " 

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

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : 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

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Rack  mountRack  mount روتینام   روتینام هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  روتکاف  امتح  یتناراگ ،  اب   . vz24ehe ASUS روتینام ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090691000017 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VP228-HE لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف امتح  .دشاب  یم  رظن  دروم  لدم  نیا  اقیقد  .هدننک  نیمات  هدهعرب  لقن  لمح و  یتناراگ ،  اب   . vz24ehe ASUS روتینام ددع  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب 

 : یتسپ دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم  تفن - هاگشیالاپ  یوربور  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715873611

38365949-083  ، 38378993-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38378993-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5863974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشابیم هباشم  دک  ناریا  هدش (  گنهامه  یوگلا  قبط  روتینام  هاگتسد  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000226 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم هباشم  دک  ناریا  .هدش (  گنهامه  یوگلا  قبط  روتینام  هاگتسد  دیرخ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگیم .ددرگیم لاطبا   لاطبا تروصنیا   تروصنیا ریغ   ریغ ردرد   دوش   دوش یراذگراب   یراذگراب روتکاف   روتکاف امتح   امتح یتناراگ ،  ،  یتناراگ اباب    .  . vz24ehe vz24ehe ASUSASUS روتینام   روتینام ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

(( .دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هدش (  (  هدش گنهامه   گنهامه یوگلا   یوگلا قبط   قبط روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5863978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشابیم هباشم  دک  ناریا  هدش (  گنهامه  یوگلا  قبط  روتینام  هاگتسد  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030038000049 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ اریو  هدنزاس  عجرم   OXIN یتراجت مان   CBD2000 لدم کچ  پاچ  هاگتسد  دربراک   Q849/378 لدم یکشم  ناشفارهوج  رگپاچ  جیرتراک  الاک :  مان 

رادیدپ نازادرپ  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رادیدپ 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم هباشم  دک  ناریا  .هدش (  گنهامه  یوگلا  قبط  روتینام  هاگتسد  دیرخ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لباترپ5863310 یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد و  ونپک 2  اب  رتماراپ  لوف  لباترپ  یتایح  میالع  روتینام 
هاگتسد رتماراپ 3  لوف 

هحفص 91) روتینام  ( روتینام

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

کیتاموتا5863357 یتسد و  یرزیل  دکراب  رنکسا  یرزیل -  رگپاچ  یرتویپماک  - مالقا  هحفص 91)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

5863363LED عون هحفص 91)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

اب5863436 قباطم   ( تاعالطا یروانف  دحاو   ) LG چنیا روتینام 22  هاگتسد  دیرخ 25  شرافس 
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و 

هحفص 91) روتینام  ( روتینام

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

5863557Rack mount روتینام هحفص 91)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

ریغ5863661 رد  دوش  یراذگراب  روتکاف  امتح  یتناراگ ،  اب   . vz24ehe ASUS روتینام ددع  کی  دیرخ 
.ددرگیم لاطبا  تروصنیا 

هحفص 91) روتینام  ( روتینام

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

5863766- هنایار هکبش  لباک  - دروک چپ  هکبش  لباک  - رایس قرب  زیرپ   - LCD روتینام اب  یرادا  هنایار 
تروپ باه 8  هکبش  اتید  چیئوس  یپکوتف - هاگتسد 

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( .دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هدش (  (  هدش گنهامه   گنهامه یوگلا   یوگلا قبط   قبط روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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 " ) " ) 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

زکرم5863923 ، لرتنک جرب   ) لک هرادا  لرتنک  زکارم  تازیهجت  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
( ...و ، دراگ نیبرود  تازیهجت  قاتا  ،MRCC تازیهجت قاتا  ، نفلت

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5863974( .دشابیم هباشم  دک  ناریا  هدش (  گنهامه  یوگلا  قبط  روتینام  هاگتسد  هحفص 91)دیرخ 30  روتینام  ( روتینام

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

5863978( .دشابیم هباشم  دک  ناریا  هدش (  گنهامه  یوگلا  قبط  روتینام  هاگتسد  هحفص 91)دیرخ 30  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5863990 چوس  هکبش و  چوس  هحفص 35)رورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تفن5864138 لاقتنا  زکارم  دلیف  هحفص 24)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

یمومع5863157 طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  - هتسبرادم نیبرود 
یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعرامتح  تسویپرد  هدش  رکذدراوم  و 

دشدهاوخن

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5863293 حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  هحفص 49)4 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

تسارح5863833 نامتخاس  هحفص 70)هعسوت  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ایوگ5862691 هحفص 16)نفلت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5862722 هکبش  یرارقرب  هحفص 16)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگرذگ5862797 یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  هرواشم  تامدخ  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یصاصتخا5862815 یاهرازفا  مرن  هحفص 5)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5863222Service شیاریو  ManageEngine هناماس رد  ثداوح  تیریدم  دنیارف  یناسرزورب 
Desk Plus 9.4

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسیمازلا5863296 قیقد  روتکاف  شیپ  تسویپ  حرش  هب  تساوخرد  تسا  هباشم  هحفص 59)دک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاوریاف5863351 هلاس  هس  هحفص 16)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5863352 مرن  هناماس  رد  هسانش  فیرعت 100  هحفص 16)سناسیل  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5863471 رد  تسویپ  تاصحشمو  حرش  هب  یصاصتخا  ینف و  طیارش  اب  لاتروپ  رازفامرن  دیرخ 
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5863806 یتنآ  هخسن  هحفص 16)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5863885 حرش  قباطم  هربراک  هلاسکی 120   corporate هخسن شیو  داپ  سوریو  یتنآ  هحفص 16)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5862910 ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و  یراذگاو 
لرتنک زکارم  یکیفارت  تاعالطا  لاقتنا 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

لاقتنا5863082 هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و 
کیفارت لرتنک  زکرم  یکیفارت  تاعالطا 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5862910 ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تراظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و  یراذگاو 
لرتنک زکارم  یکیفارت  تاعالطا  لاقتنا 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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